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W numerze:

— 25% przyszłorocznego budżetu 
     na inwestycje
— Przedstawiamy sylwetki osób
     nagrodzonych w tym roku 
     medalami „Za zasługi dla
     Ciechanowa”
— Jak sprawdzić, czy twoje dziecko
     bierze narkotyki
— Jeszcze o zaliczkach 
     alimentacyjnych
— Jaki widok za oknem będą mieli
     mieszkańcy ul. Różyckiego
— Urodziny 100-letniej mieszkanki
     Ciechanowa
— Z cyklu: Ciekawi ludzie, ciekawe
     miejsca – zespół Emmanuel
— Najlepsi pływacy Europy na 
     pływalni „U-Ciecha”
— IX Mistrzostwa Modelarzy 

Wigilia pod Ratuszem
Taka Wigilia to w Ciechanowie no-

wość. Życzenia od władz miasta, 
Mikołaj z workiem słodyczy, jego 
pomocnicy — wolontariuszki w czer-
wonych czapkach z białym pomponem, 
wielkie pudła z zabawkami (prezenty 
od Farbex-u, za które serdecznie dzię-
kujemy!) dla ciechanowskich przed-
szkoli, jasełka wystawione przez przed-
szkolaków na scenie obok Ratusza, 
kolędy pięknie zaśpiewane przez chóry:
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
oraz Sine Nomine... Już 20 grudnia 
poczuliśmy zbliżające się święta Boże-
go Narodzenia.

E.B.
Więcej na str. 12

Ciechanów po raz drugi przy-
stąpił do akcji organizowanej przez 
Bank Żywności SOS Świąteczna 
Zbiórka Żywności. Po zeszłorocz-
nym sukcesie byliśmy przekonani, że 
w tym roku akcja na pewno się uda. 
Jej koordynatorem na terenie Ciecha-
nowa, podobnie jak w ubiegłym roku 
zostało Chrześcijańskie Stowarzy-
szenie Dobroczynności. Akcję zaini-
cjował i wspierał Urząd Miasta. Włą-
czyły się w nią organizacje pozarzą-
dowe: Stowarzyszenie „Serce Matki”, 
„Pomocna dłoń”, „Amazonki”, Stowa-
rzyszenie Diabetyków, „Civitas Chris-
tiana” oraz Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci, Walki z Kalectwem, Stwar-
dnienia Rozsianego i Związek Niewi-
domych. Honorowy patronat nad akcją 
objął Prezydent Miasta Ciechanów.  

J.T.
Więcej str. 4 

Hojni 
ciechanowianie

Pomagaliśmy z uśmiechem

Nie będzie podwyżek 
Dobre wiadomości dla mieszkańców Ciechanowa. Stawki podatków i opłat 

pozostaną na tym samym poziomie co w 2005 roku. Nie ulegnie zmianie podatek 
od nieruchomości. W podatku od środków transportu dokonano nieznacznych 
korekt. Podatek rolny zostanie obniżony o 16,02 %. Takie same pozostaną opłaty 
za korzystanie z mienia komunalnego na targowisku miejskim przy ul. Płońskiej 
oraz na bazarze przy ul. Sienkiewicza. Tyle samo co w roku ubiegłym zapłacimy 
za posiadanie psa. Na tej samej wysokości zostaną utrzymane taryfy na wodę 
i ścieki. Nie będzie też podwyżek cen biletów za przejazd autobusem ZKM. 

K.D.
Czytaj na str. 6

Zagra Orkiestra 
8 stycznia po raz XIV w całej Polsce 

zagra Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. W tym roku wolontariusze 
będą zbierać pieniądze na sprzęt ratu-
jący życie dzieci poszkodowanych 
w wypadkach. W Ciechanowie przez 
cały dzień, oprócz występow i aukcji, 
prowadzona będzie kwesta. Od godz. 
15.00 w Kawiarni Artystycznej CKiSz 
trwać będzie licytacja gadżetów. 
Koncert finałowy odbędzie się na hali 
sportowej przy ul. Kraszewskiego. 
Członkiem honorowego komitetu orga-
nizacyjnego WOŚP został prezydent 
Waldemar Wardziński. 

Ułatwienia dla przedsiębiorców
Od 1 stycznia 2006 r. osoby rozpoczynające działalność na własny rachunek są 

zwolnione od 100-złotowej opłaty za zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej. Grono upoważnionych do 1000 zł zwolnienia od podatku od nieru-
chomości za każdego nowozatrudnionego pracownika powiększyło się o właści-
cieli marketów o powierzchni do 1500 m2. W obu przypadkach radni przychylili 
się do wniosku prezydenta.

E.B.

Prezydent zaprasza
na Koncert Noworoczny
Prezydent miasta serdecznie zapra-

sza mieszkańców Ciechanowa na kon-
cert noworoczny „Niesiołowski z ba-
tutą i humorem”, który odbędzie się 
14 stycznia 2006 roku o godz. 18.00 
w sali widowiskowej Centrum Kultury 
i Sztuki. W koncercie wystąpią: Anita 
Maszczyk i Michał Musioł oraz Sin-
fonietta Bydgoska pod dyrekcją Macie-
ja Niesiołowskiego. W programie arie
oraz duety z oper i operetek, m.in. 
Gioacchina Rossiniego, Franza Lehára, 
Jacquesa Offenbacha i Johanna Stra-
ussa. Wstęp wolny.

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia, 

odpoczynku w rodzinnym gronie 
oraz sukcesów 

i spełnienia marzeń 
w nadchodzącym Nowym Roku 

życzą

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

wraz z zastępcami
i

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów

Andrzej Czyżewski
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Z bibliotecznej półki…
7 grudnia w Czytelni Naukowej PBP prelekcję o pułku szwoleżerów gwar-

dii Napoleona I wygłosił historyk, wieloletni dyrektor Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze, Janusz Królik. Oprócz  stałych bywalców w spotkaniu wzięli udział 
szwoleżerowie z Ciechanowskiego Klubu Jeździeckiego. 

Spotkania Mistrzów Małych Ojczyzn
W ramach III Spotkań Mistrzów Małych Ojczyzn w dniach 9–10 grudnia 

w Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprezentowany został dorobek kulturowy 
Ciechanowa. W programie znalazły się koncerty, promocje książek, wykłady, pro-
jekcje filmowe oraz ekspozycje malarskie i wydawnictw regionalnych. Wystąpiły 
ciechanowskie zespoły: Capella Scholaris, Camerata Ciechanovia i Klub Dobrej 
Piosenki. Słuchacze Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów 
Kultury i Bibliotekarzy przygotowali etiudę teatralną. O roli społecznych badań 
w poszukiwaniu dziejów Mazowsza opowiedział Aleksander Kociszewski. 
Rozmowę romantyka z pozytywistą poprowadzili Janusz Królik i Grzegorz Roszko. 
Swoje dorobki przedstawiły organizacje zrzeszające ciechanowskich  twórców, 
historyków i działaczy: Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pracy 
Twórczej, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe oraz Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej.

24. rocznica stanu wojennego
12 grudnia Komitet Społeczny im. Józefa Piłsudskiego, Komitet Społeczny im. 

Dmowskiego i Koło Radia Maryja zorganizowały obchody rocznicy stanu wojen-
nego. O północy pod Pomnikiem Katyńskim u podnóża Fraskiej Góry oraz pod 
tablicą pamiątkową przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych (na dawnej siedzibie 
UB) zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. 13 grudnia w kościele św. Piotra 
mieszkańcy miasta uczestniczyli we mszy św. odprawionej w intencji ofiar stanu 
wojennego.

Przegląd Piosenki Turystycznej
12 grudnia w Centrum Kultury i Sztuki odbył się VII Regionalny Przegląd 

Piosenki Turystycznej. Organizatorem przeglądu był Zarząd Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Zaprezentowały się w nim dzieci 
i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego 
i nowodworskiego. Po przesłuchaniu 28. występów jury wyłoniło zwycięzców. 

Wśród solistów 
pierwsze nagro-
dy wyśpiewali:
Alicja Markie-
wicz (SP Nr 3 
w Ciechanowie) 
i Żaneta Do-
mańska (Po-
wiatowe Gim-
nazjum Publi-
czne w Płoń-
sku). W kate-
gorii zespołów 
— „Nasza Ar-
ka” (SP w Dzie-
rzgowie) i „Fer-
mata” (Gim-
nazjum Nr 1 
w Ciechano-
wie).

Choinka integracyjna
15 grudnia nastąpił finał zabawy edukacyjnej „Choinka Integracyjna”. Był kon-

cert kolęd i pastorałek w wykonaniu Wojtka Gęsickiego i Macieja Ostromeckiego, 
a zabawy w kręgu poprowadzili słuchacze PPSKAKiB. Dzieci udekorowały choinki 
znajdujące się na placu przed CKiSz.

Nauczanie o Holokauście
Wydział Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej we współpracy 

z Zespołem do spraw Polskiej Prezydencji w Task Forse w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych 19 grudnia zorganizował konferencję poświęconą ocenie stanu 
edukacji, dotyczącej zagłady polskich Żydów oraz możliwości poszerzenia działań 
w tym zakresie we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami nauko-
wymi. Obradom w Pułtusku towarzyszyły dyskusje z udziałem przedstawicieli 
uczelni i zaproszonych gości.

Zmiany rozkładu jazdy linii „0”
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, iż w związku ze zmianą rozkładu 

jazdy PKP, od 20 grudnia linia „0” inaczej będzie funkcjonować w dni robocze. 
Szczegółowe informacje są umieszczone na tabliczkach z rozkładem jazdy znaj-
dujących się na przystankach autobusowych oraz na stronie internetowej ZKM 
www.zkmciechanow.pl i Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl.

Nowa wystawa w muzeum
16 grudnia w 

Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej zo-
stała otwarta wy-
s t a w a „ Z a -
ścianek. Siedliska 
Drobnoszlachec-
kie na Pograni-
czach”. Zgroma-
dzone eksponaty
pochodzą z ponad
30.  muzeów, archi-
wów i zbiorów 
prywatnych. Na-
stępnego dnia we
wnętrzach mu-
zeum miał miej-
sce koncert Fil-
harmoników z Ży-
tomierza. Wystą-
pili: Natalia Traw-
kina (fortepian), Mikołaj Nagirniak (baryton) i Paweł Antoniewski (tenor). 
Mistrzowskie wykonanie i wzruszający, polski repertuar na długo pozostaną 
w pamięci słuchaczy.

Świąteczny akcent spotkań muzealnych
21 grudnia gościem Ciechanowskich Spotkań Muzealnych był Męski Chór 

Kameralny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Chór istnieje 
od 1951 roku. Występuje na różnego rodzaju sympozjach, festiwalach i przeglą-
dach. Ma na swoim koncie liczne nagrody oraz wyróżnienia. Koncert w dworku 
A. Bąkowskiej w Gołotczyźnie poprowadził Włodzimierz Wołosiuk.  

Odzież z Haldensleben
Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie dotarła kolejna 

partia darów z Haldensleben ze Stowarzyszenia Miast Partnerskich. Jest to odzież 
damska, męska i dziecięca. Rozpoczęło się wydawanie ubrań potrzebującym 
podopiecznym MOPS. W magazynie czekają też dwie wersalki przekazane przez 
mieszkańców naszego miasta.

Wigilia dla bezdomnych
23 grudnia w Restauracji Hotelu Olimpijskiego MOPS zorganizował wigi-

lię dla osób samotnych, bezdomnych i potrzebujących wsparcia. Podopieczni 
Ośrodka otrzymali paczki świąteczne.  W spotkaniu opłatkowym wziął udział 
zastępca prezydenta miasta Eugeniusz Sadowski. 

Silni jednością interesów
9 grudnia na I Forum Izb Gospodarczych, zorganizowanym z inicjatywy 

Mazowieckiej Izby Gospodarczej z Ciechanowa spotkali się przedstawiciele 
mazowieckich przedsiębiorców. Osiem Izb działających na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego skupia ponad 700 przedsiębiorców, którzy dają pracę ponad 
25. tysiącom osób. Dyskutowano nad tworzeniem warunków rozwoju przed-
siębiorczości, możliwością współtworzenia prawa, pozyskiwaniem funduszy 
unijnych. Na temat współpracy samorządu z organizacjami z otoczenia biznesu 
wypowiadał się także prezydent Waldemar Wardziński. Podczas spotkania pod-
pisano deklarację powołująca do życia Forum Izb Gospodarczych Województwa 
Mazowieckiego.

Wypadek prezydenta
Podczas tygodniowego urlopu w grudniu prezydent Ciechanowa Waldemar 

Wardziński uległ wypadkowi na nartach. Złamana noga będzie jeszcze wymagała 
rehabilitacji, ale prezydent ma zamiar jak najszybciej wrócić do pracy. Do tego 
czasu jego obowiązki przejęli zastępcy prezydenta. 

Zmiany w komisjach
Na XXXV sesji Rada Miasta rozszerzyła skład Komisji Rozwoju Gospodar-

czego i Budżetu o radnego Dariusza Szczygielskiego. 

INFORMACJE

Najlepsze solistki

Pani
Grażynie Betlińskiej 

wyrazy głębokiego żalu z powodu śmierci

Teściowej

składają
władze i pracownicy 

Urzędu Miasta Ciechanów

Filharmonicy z Żytomierza

Animatorowi ciechanowskiego życia muzycznego

Stanisławowi Antośkiewiczowi
wyrazy głębokiego współczucia

 z powodu śmierci

Ojca 

składa
Waldemar Wardziński

   Prezydent Miasta Ciechanów

Zastępcy Prezydenta
Eugeniuszowi Sadowskiemu 

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Siostry
składają

władze i pracownicy 
Urzędu Miasta Ciechanów
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XXXV sesja Rady Miasta

Pierwsze recenzje budżetu

zewnętrznych. Właśnie złożyliśmy 
wniosek o pieniądze na termomoderni-
zację z t. zw. mechanizmu norweskiego. 
E – Urząd natomiast chcemy sfinanso-
wać ze środków unijnych — wyjaśniał 
W. Wardziński. Dodał, że wpływy 
z funduszy zewnętrznych oraz z tytułu 

podatku dochodowego od osób fizycz-
nych i prawnych to jak zawsze pewna 
niewiadoma budżetowa.

Ambitny i gospodarski 
czy nie do zrealizowania

— Czy taka ilość inwestycji 
jest do wykonania — pytał Marcin 
Stryczyński. — One nie generują 
rozwoju, wzrasta poziom zadłużenia, 
a realizacja tych zadań będzie wyma-
gała znacznych wysiłków. Radny przy-
pomniał, że miasto czekają też wkrótce 
poważne zadania z zakresu gospodarki 
odpadami. Stwierdził, że zmiany 
w tegorocznym budżecie zdetermi-
nowały przyszłoroczny, zwłaszcza 
jeśli chodzi o zadania inwestycyjne 
na 2006 r. Jest zatem tylko jedno 
pole manewru — drogi i chodniki. 
Tomasz Grembowicz uznał projekt 
budżetu za bardzo ambitny, co musi 
pociągnąć za sobą większe zadłużenie 
miasta. — Nie zgadzam się z radnym 
Stryczyńskim. Mógł za swojej kaden-
cji zaproponować większą inwestycję 
prorozwojową i przygotować się do 
niej. Wiedzieliśmy przecież wcześniej, 
że wejdziemy do Unii Europejskiej, 
a miasto nie było przygotowane do 
złożenia żadnego wniosku — wytknął 
T. Grembowicz.

— To budżet gospodarski i bardzo 
spójny — recenzował Stefan Żagiel. 
— Spiętrzyły się, nie z winy miasta, 
prace na Zachodzie, kończymy duże 
inwestycje: biurowiec i halę, stąd 
natłok robót w przyszłym roku. Radny, 
zwolennik przejęcia Centrum Kultury 
i Sztuki przez miasto, chwalił plano-
wanie kolejnego dofinansowania tej 
placówki (155 tys. zł) oraz remontu 
ratusza (200 tys. zł na dokumentację). 
— Po przenosinach Urzędu Miasta na 
Wodną wyremontowanie tego zabytku 
to logiczne podejście — stwierdził 
S. Żagiel. 

Różne spojrzenia na budżetowe 
propozycje

Grzegorz Brozdowski skupił się na 
zróżnicowaniu podatku od nierucho-
mości w zależności od funkcji lokali, 
w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza (propozycja MIG) oraz 

elektronicznym znakowaniu psów. 
Skrytykował zapis, że na rozpoczęcie 
realizacji programu rejestracji i identy-
fikacji psów w 2006 r. przeznacza się 
25 tys. zł. — Tak skąpe środki lepiej 
całkowicie przeznaczyć na schronisko 
dla zwierząt. Proponuję, żeby to nie 
miasto, lecz właściciele psów ponosili 
koszty ich czipowania. Mogliby być za 
to zwolnieni z podatku od posiadania 
psów — stwierdził radny. Agnieszka 
Bukowska zwróciła uwagę na wciąż 
duże potrzeby mieszkaniowe i zbyt 
małą ilość komputerów w szkołach. 
Stanisław Kęsik jest zadowolony 
z nakładów na kulturę. — Jest pewna 
sprawdzona oferta kulturalna miasta 
i myślę, że środki, które w tym 
budżecie są na nią przeznaczone będą 
wystarczające, choć chciałoby się 
więcej. Radny miał też szczegółową 
propozycję — 200 tys. zł na budowę 
chodnika przy ul. Płońskiej. Zdzisław 
Dąbrowski poruszył problem wspólnej 
realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad inwestycji na 
drogach krajowych. — Rondo przy ul. 
Kasprzaka wciąż odsuwa się w przy-
szłość - Zdanie radnego Dąbrowskiego 
podziela Adam Stępkowski. — Łatwiej 
ma samorząd grodzki, my musimy 
łączyć działania z innymi. Radnego 
cieszy przede wszystkim przewidziana 
na 2006 r. termomodernizacja przed-
szkoli i nowe boisko przy Gimnazjum 
Nr 3.

Jak rozkładać akcenty
Wypowiedzi radnych świadczyły, 

jak różne jest zrozumienie możliwo-
ści finansowych miasta, podejście do 
budżetu i wydawania społecznych 
pieniędzy. — Zasadnicze pytanie: 
jak rozkładać akcenty inwestycyjne, 
gdzie dostrzegać najpilniejsze potrze-
by Ciechanowa. Dla mnie to te, które 
pozwolą 47. tysiącom mieszkańców 

tego miasta żyć w warunkach odpo-
wiednich dla XXI wieku — podsu-
mował prezydent. — Na wszystko 
pieniędzy nie wystarczy, musimy zde-
cydować, co w pierwszej kolejności, 
co w drugiej. Najważniejsze, żebyśmy 
tych zadań realizowali jak najwięcej 
i żeby sensownie wydawać nasze 
wspólne pieniądze. Szczegółowe, zgła-
szane przez radnych propozycje doty-
czące roku 2007 będą dyskutowane na 
grudniowych komisjach. W. Wardziński 
zapowiedział, że w Urzędzie Miasta 
będzie przygotowywany projekt o fun-
dusze zewnętrzne, dotyczący całości 
zadań na osiedlu Krubin (kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, dróg i chod-
ników oraz oświetlenia), podobny do 
złożonego na osiedle Zachód. — To 
byłoby następne kompleksowe zada-
nie w zakresie kanalizacji i budowy 
dróg w Ciechanowie. Planujemy 
przygotować taki projekt na rok 2007 
pod fundusze unijne już z przyszłego 
okresu programowania, ze środków, 
którymi Polska będzie dysponowała w 
latach 2007–2013 — wyjaśniał prezy-
dent. — Byłoby to również połączone 
z działaniami w zakresie rewitalizacji 
obszarów poprzemysłowych i z zago-
spodarowaniem na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe zbiorników wodnych 
na Krubinie, a co się z tym wiąże 
— pełnym uporządkowaniem tam 
gospodarki ściekowej. 

Była też polemika
— Na początku kadencji tej  Rady 

była mowa o wielkości zadłużenia 
budżetu naszego miasta — przypo-
mniał M. Stryczyński. — To było 
zadłużenie poniżej 10 ml. zł i w zasa-
dzie było pochodną budowy oczysz-
czalni ścieków. Na koniec tego roku 
będziemy mieli zadłużenie rzędu 23, 
na koniec przyszłego roku 30 mln zł 
— krytykował radny. W. Wardziński 
nie zgodził się z jego wypowiedzią. 
— Z zapisów w projekcie budżetu na 
rok 2006 wynika, że zadłużenie na 
koniec roku 2006 będzie znacząco 
mniejsze niż 30 mln zł, bo prognozo-
wane jest 26 675 tys. zł i to stanowi 
32,7% całości budżetu. Natomiast 
zadłużenie na koniec roku 2002 wyno-
siło nie 10 mln zł, a blisko 20 mln zł, 
na pewno ponad 19 mln zł i było to w 
granicach 31% ówczesnego budżetu 
— prostował prezydent. Przypomniał 
uwagi radnego, że kolejne proponowa-
ne przez niego budżety były budżetami 
asekuracyjnymi, które nie kładły naci-
sku na inwestycje. — Kolejne budżety 
proponuję jako coraz bardziej śmiałe, 
ale jednocześnie staram się nie składać 
propozycji, które stanowiłyby zagroże-
nie dla realizacji podstawowych funk-
cji miasta, również tych związanych 
z inwestowaniem w latach następnych. 
Dlatego pomimo tak dużej skali inwe-
stycji zostawiamy miasto na koniec tej 
kadencji z zadłużeniem zbliżonym do 
tego, z jakim je obejmowaliśmy. Mówię 
o procentowym długu miasta w stosun-
ku do budżetu na dany rok — akcento-
wał prezydent.

— Wymyślono pieniądze i dobrze się 
stało, tylko dlaczego w przypadku tego 
budżetu tak mało. A skoro mamy mało, 
to należałoby ze szczególną troską 
tymi pieniędzmi obracać — to zdanie 
Z. Dąbrowskiego podzielają pewnie 
nie tylko radni, ale wszyscy mieszkań-
cy, z których każdy miałby do budżetu 
własne życzenia.

Ewa Blankiewicz 

Długa jest dyskusja nad każdym 
budżetem miasta — odbywa się pod-
czas 2 posiedzeń każdej z komisji i na 
dwóch kolejnych sesjach Rady Miasta. 
1 grudnia, w czasie XXXV sesji, pre-
zydent streścił projekt uchwały budże-
towej na 2006 r., a radni ustosunkowali 
się do kwestii, które najbardziej leżą 
im na sercu. Jak posumował Zenon 
Stańczak: — Po wypowiedziach można 
było się zorientować, jaki ktoś zawód 
reprezentuje — radnego prezesa spół-
dzielni najbardziej interesują mieszka-
nia socjalne, radnego Stępkowskiego 
jako nauczyciela oświata, ja pewnie 
powiem, że fajny mamy monitoring 
(Z. Stańczak jest policjantem — red.). 
Inni radni dodawali, że z wystąpień 
dało się też wywnioskować, gdzie kto 
mieszka. Życzeń budżetowych, które 
zaspokoiłyby oczekiwania mieszkań-
ców nie brakuje. Trzeba je jednak przy-
kroić do przychodów, jakie zgodnie 
z założeniami wpłyną w przyszłym 
roku do miejskiej kasy.

Bezpieczne parametry
Prezydent Waldemar Wardziński 

przedstawił radnym budżetowe wy-
liczenia. Zgodnie z nimi w 2006 r. 
przychody mają się kształtować na 
poziomie 81,4 mln zł, a wydatki ponad 
89,7 mln zł (wzrost o 17,7%). Deficyt 
ma wynieść 12,95%, przy dopuszczal-
nym pułapie 20%, a zadłużenie miasta 
— 32,76% (dopuszczalna wysokość 
— 60%). Obsługa długu pochłonie
6,3% (dopuszcza się 15%). — Wszyst-
kie te parametry są na bardzo bez-
piecznym poziomie, co daje miastu 
możliwości proinwestycyjnego działa-
nia  w następnych  latach — zapew-
niał prezydent. Zwrócił też uwagę na 
najważniejsze pozycje przyszłorocz-
nego budżetu. 31,3% ogółu środków 
zostanie przeznaczonych na oświatę. 
Dodatkowo na inwestycje oświatowe 
ma być przeznaczone 900 tys. zł. 
Są to głównie pieniądze na termo-
modernizację Gimnazjum Nr 1 oraz 
przedszkoli (400 tys. zł), nowoczesne 
boisko przy Gimnazjum Nr 3 (300 tys. 
zł), dokończenie modernizacji Szkoły 
Podstawowej Nr 4. Aż 19,3% budżetu 
jest przeznaczone na pomoc społeczną. 
Tu zanotowano duży, bo 25-procento-
wy przyrost. Wynika on z rozszerzone-
go zakresu zadań, jakie ustawodawca 
nałożył na gminny samorząd. Inne 
duże wydatki to: dokończenie budynku 
przy ul. Wodnej (2 mln zł), elektronicz-
ny Urząd (950 tys. zł), budowa separa-
tora (700 tys. zł). 

1/4 wszystkich wydatków 
na inwestycje

Znacząco wzrosnąć mają nakłady na 
inwestycje — prawie 22 mln zł to aż 
24,45% ogółu wszystkich wydatków. 
Powyżej 9 mln zł będzie kosztować 
budowa kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej oraz dróg na osiedlu Zachód. 
Ta najpoważniejsza miejska inwestycja 
jest współfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej. Rekordowe nakła-
dy mają też pójść na drogi i chodniki 
— ponad 6,1 mln zł. Część zadań jest 
już przesądzona. Kanalizację desz-
czową, nawierzchnie ulic i chodniki 
otrzymają ulice: Witosa, Rzeczkowska, 
Zagumienna, Willowa, Ukośna, Staro-
wiejska. Trwają przymiarki do osta-
tecznych decyzji co do pozostałych 
inwestycji drogowych. — Tu proszę 
państwa radnych o szczegółowe pro-
pozycje — deklarował prezydent. — Te 
inwestycje będą realizowane ze środ-
ków własnych, kredytów oraz funduszy 

W przerwie. Od lewej R. Sobotko, E. Sadowski i W. Wardziński

Aż 1/4 wszystkich wydatków na inwestycje. Tyle zaproponował prezy-
dent w projekcie budżetu na 2006 rok. Za 22 mln zł miasto planuje m. 
in. budowę i modernizację dróg, chodników, kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej, termomodernizację placówek oświatowych. To bardzo 
korzystny klimat dla rozbudowy Ciechanowa. 31,3% budżetu ma być 
przeznaczone na oświatę, a 19,3% na pomoc społeczną – to 25-procen-
towy przyrost nakładów.
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Hojni ciechanowianie
Dokończenie ze str. 1

Do akcji Świątecznej Zbiórki Żyw-
ności zgłosiła się rekordowa ilość 
wolontariuszy — około 220 osób. 
29 listopada odbyło się ich szkole-
nie, podczas którego ustalono zasady 
pracy, usprawniające przebieg akcji. 

Zbiórka trwała dwa dni: 2 i 3 grudnia 
(piątek, sobota) w pięciu dużych cie-
chanowskich marketach: Biedronka, 
Champion, Przy Farze, Panorama 
i Leader Price. Wystarczyło kupić kilka 
dodatkowych artykułów spożywczych 
i włożyć je do specjalnie oznakowa-
nych koszy. 

Podczas 2-dniowej akcji mieszkań-
cy Cie-chanowa wykazali się ogromną 
ofiarnością. Po raz kolejny okazało 
się, że ciechanowianie mają wielkie 
serca. Obok preferowanych produktów 
(ka-sza, mąka, olej, cukier, konserwy, 
dżemy) do koszy trafiły słodycze, 
kakao, herbata i wiele innych produk-
tów, które co kilka godzin  samochód 
MOPS-u przewoził do magazynu. 

Dzięki hojności mieszkańców udało 
się zebrać 4115 kg żywności. Jest 
to ilość porównywalna z wynikami 
3-dniowej zbiórki przeprowadzonej 
w największych  warszawskich hiper-
marketach: Leclerc Bielany — 4670 
kg, Leclerc Ursynów — 4347 kg, 

Auchan Wola Park — 4207 kg. Jeszcze 
przed świętami Bożego Narodzenia 
podarowana żywność trafiła do ponad 
260 rodzin potrzebujących pomocy.

7 grudnia w Kawiarni Artystycznej 
Urząd Miasta zorganizował spotka-
nie z wolontariuszami, którzy wzięli 
udział  Świątecznej Zbiórce  Żywności. 

Prezydent Miasta Ciechanów Waldemar 
Wardziński  gorąco podziękował im za 
życzliwość, bezinteresowną pomoc 
i poświecony czas. Kierownicy skle-
pów, w których prowadzona była 
zbiórka żywności oraz dyrektorzy 
szkół, których uczniowie brali w niej  
udział otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Miłą niespodzianką dla wszystkich 
był charytatywny występ Wojtka 
Gęsickiego. 

Zbiórka żywności okazała się wiel-
kim sukcesem. Nie tylko przystąpiło 
do niej wiele organizacji pozarządo-
wych, które potrafiły zjednoczyć się 
i wspólnie ją przeprowadzić, ale poka-
zała, jak wielu mieszkańców miasta 
zechciało poświęcić swój wolny czas 
i jak bardzo ofiarni są ciechanowianie. 
Przedstawiciele wszystkich biorących 
udział w akcji organizacji pozarządo-
wych zadeklarowali przystąpienie do 
zbiórki w przyszłym roku. Naprawdę 
możemy być z siebie dumni.

Jolanta Truszewska

Od 1 września 2005 r. obowiązują 
nowe przepisy regulujące zasady pomo-
cy finansowej dla rodziców samotnie 
wychowujących dzieci. Wypłacany do 
31 sierpnia 2005 r. dodatek z tytułu 
samotnego wychowywania dziecka od 
nowego okresu zasiłkowego zastąpiło 
nowe świadczenie — zaliczka alimen-
tacyjna. O zasadach i procedurach jej 
przyznawania pisaliśmy w nr 7/2005 
Gazety Samorządu Miasta Ciechanów.

Warunkiem niezbędnym do ubie-
gania się o zaliczkę alimentacyjną 
jest prowadzenie przez komornika 
sądowego egzekucji świadczeń ali-
mentacyjnych przez okres co najmniej 
3. miesięcy. Ustawa wymaga także, 
by egzekucja za okres 3. ostatnich 
miesięcy była bezskuteczna, przy 
czym przez egzekucję bezskutecz-
ną należy rozumieć egzekucję, 
w wyniku której komornik w ogóle nie 
wyegzekwował należnego świadczenia 
alimentacyjnego lub wyegzekwował 
jedynie jego część.

Wniosek o ustalenie prawa do za-
liczki alimentacyjnej składa się u ko-
mornika prowadzącego postępowanie 
egzekucyjne na rzecz osoby upraw-
nionej. Komornik wraz ze stosownym 
zaświadczeniem przesyła wniosek do 
organu właściwego wierzyciela.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta 
miasta zaliczkę przyznaje i wypłaca 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Od września do chwili obecnej MOPS 
rozpatrzył ok. 330 wniosków o ustale-
nie prawa do zaliczki alimentacyjnej, 
wydając ok. 300 decyzji przyznających 
świadczenie. Największym proble-
mem, z jakim w tym okresie zmierzył 
się Ośrodek była olbrzymia liczba 
źle wypełnionych i niekompletnych 
wniosków. Około 95% wszystkich 
wnioskodawców było ponownie wzy-
wanych, żeby uzupełnić wnioski oraz 
wymaganą dokumentację.

Nie zawsze łatwa jest także współ-
praca z Komornikami Sądowymi. 
Wnioski napływają do MOPS w Cie-
chanowie z różnych stron Polski, 
ponadto nie wszystkie zaświadczenia 
o stanie egzekucji świadczeń ali-
mentacyjnych wystawiane są według 
ustalonego Rozporządzeniem Ministra 
Polityki Społecznej wzoru, co rodzi 
wiele wątpliwości co do ich treści. 
To utrudnia postępowanie i wydłuża 
procedurę przyznawania zaliczki. Mi-
mo tych trudności Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ciechanowie 
stara się jednak sprawnie i szybko roz-
patrywać wszystkie napływające wnio-
ski.                  Tadeusz Lewandowski

Prezydent podziękował wolontariuszom za ich trud

Jeszcze o zaliczkach alimentacyjnych
OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z 28 grudnia 2005 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717 z późn. zm), art. 
25 oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. nr 15 z 1999 r., poz. 139 z późn. 
zm.) zawiadamiam, że skorygowany, po rozpatrzeniu wniesionych protestów 
i zarzutów, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„ALEKSANDRÓWKA” w Ciechanowie
i zarzutów, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„ALEKSANDRÓWKA” w Ciechanowie
i zarzutów, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wraz z „Prognozą oddziaływania na 
środowisko” będzie wyłożony do publicznego wglądu 

od 9 stycznia do 10 lutego 2006 r.

w  siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6, w Wydziale 
Urbanistyki i Architektury, pokój nr 14 w godzinach 900–1500. Zgodnie z art. 
23 w/w ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje 
zmianę ustaleń przyjętych w projekcie planu, może wnieść protest, dotyczący 
wprowadzonych zmian. Zgodnie z art. 24 w/w ustawy każdy, którego interes 
prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez skorygowane ustalenia przy-
jęte w projekcie planu, może wnieść zarzut dotyczący wprowadzonych zmian. 
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Prezydenta 
Miasta z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie nie dłuższym niż 14 
dni po upływie okresu wyłożenia.

                                                                    Prezydent Miasta Ciechanów
                                                                   / - / Waldemar Wardziński

Medale za zasługi dla miasta 
Podczas  XXXV sesji Rady Miasta 

na wniosek prezydenta miasta meda-
lami „Za Zasługi dla Ciechanowa” 
uhonorowani zostali: 

Stanisław Antośkiewicz — niestru-
dzony animator ciechanowskiego życia
muzycznego. Był pomysłodawcą
i organizatorem festiwalu „S’trash’y-
dło”. Od lat główny lokalny organi-
zator „Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy”. Lider działającego od 2002 r. 
zespołu „Why Ducky”. Miłośnik blu-
esa. Inicjator koncertów z cyklu „Blues 
na Dołku”.

Wanda Balicka — ordynator od-
działu neonatologicznego, od lat dba
o zdrowie najmłodszych obywateli
naszego miasta. Reprezentuje Ciecha-
nów na konferencjach i kongresach
medycznych w całym kraju. Wzoro-
wo organizując w maju tego roku w 
Ciechanowie Ogólnopolskie Sympo-
zjum Neonatologiczno – Radiologiczne 
znacząco przyczyniła się do promocji 
miasta.

Wojciech Eugeniusz Marciniak 
— jako prezes zarządu firmy „Mar-
prex” wielokrotnie sponsorował cie-
chanowskie imprezy kulturalne i spor-
towe. Jest animatorem lokalnego życia 
gospodarczego, pełni funkcję prezesa 
Mazowieckiej Izby Gospodarczej.

Helena Sędzicka — współini-
cjatorka zbudowania symbolicznego 
grobu Sybiraków i Żołnierzy Armii 

Krajowej. Członek Komitetu Budowy 
Krzyża — pomnika ofiar stalinizmu 
na wschodzie w latach 1940–1956. 
Długoletni członek Ciechanowskiego 
Koła Związku Sybiraków.

Bogdan Dariusz Zbyszyński 
— znany ciechanowski lekarz kar-
diolog, wieloletni ordynator oddziału 
kardiologii. Zaangażowany w pracę 
społeczną, członek Komitetu Budowy 
Krzyża Katyńskiego.

Kolejny nagrodzony, prof. Witold 
Stankiewicz  otrzymał medal z rąk pre-
zydenta 5 listopada, podczas promocji 
książki o I Liceum Ogólnokształcącym, 
którego jest absolwentem. Profesor był 
dyrektorem Biblioteki Narodowej w la-
tach 1962–1982, przewodniczącym Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich i wiceprezyden-
tem Międzynarodowej Federacji Stowa-
rzyszeń Bibliotekarzy i Bibliotek. 
Przewodniczył Komisji Nauki w To-
warzystwie „Polonia” i kierował
Pracownią Dziejów w Instytucie

Historii PAN. Bibliografia jego prac 
naukowych obejmuje kilkaset publi-
kacji, wśród których są książki, rozpra-
wy, artykuły, referaty, itd. W niejednej 
z nich można odnaleźć wątki ciecha-
nowskie. Miejskiej Bibliotece Publi-
cznej w Ciechanowie ofiarował ponad 
tysiąc pozycji ze swego wartościowego 
księgozbioru.

red.

Laureaci: (od lewej) W. Balicka, H. Sędzicka, B. Zbyszyński, S. Antośkiewicz, W. Marciniak
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Termomodernizacja 
z pomocą wojewody

Więcej pieniędzy na halę sportową
Z prac Wydziału Inżynierii 

Miejskiej

Oznakowania w „Dolinie Łydyni”

Trzy kolejne oznakowania zostały
zamontowane wzdłuż „Doliny Łydy-
ni” w parku M. Konopnickiej, J. Dą-
browskiego i w pobliżu skrzyżowa-
nia ulic Jesionowej i 17. Stycznia. 
Informują one, że ten z pozoru nieupo-
rządkowany fragment naszego mia-
sta to chroniony prawem zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy. Koszt zamon-
towania tablic to 2200 zł.

Cięcia i nasadzenia drzew
Zimę mamy, jak do tej pory łagod-

ną. Padało umiarkowanie, a tempera-
tury sprzyjały pracom na powietrzu. 
Zakończone zostały cięcia drzew 
wzdłuż dróg krajowych: 11. Pułku 
Ułanów Legionowych, Tatarskiej, 17. 
Stycznia i Płockiej. Nie jest to martwy 
okres dla Inżynierii Miejskiej. Trwają 
cięcia nasadzeń w dzielnicy Bloki. 
Skracane są odrosty i przycinane gałę-

zie drzew na wysokości 2,3 m. Trwa 
przycinka wierzb na bulwarze wzdłuż 
ul. Gostkowskiej. Porządkowane są 
kolejne tereny zielone.

Wysprzątane zostało zbocze Farskiej 
Góry od strony Parku J. Dąbrowskiego. 
Na pasażu między ul. Narutowicza i pl. 
Piłsudskiego, gdzie niedawno wybudo-
wano oświetlenie, posadzonych zostało 
11 ozdobnych śliw. Rozebrane zostały 
nieestetyczne betonowe konstrukcje. 
Przygotowano tam także kwatery na 
wiosenne sadzonki.

70 krzewów dereni przybyło w Parku 
M. Konopnickiej, a na ul. Sienkiewicza 
uzupełniono żywopłot w miejscu, 
w którym do niedawna stał kiosk. 
Rośnie tam teraz 30 młodych krze-
wów.

Porządkowany i urządzany jest 
także teren wokół nowej hali sporto-
wej. Został on oczyszczony i wyrów-
nany. Nawieziono ziemię i posadzono 
200 szt. krzewów płożących, 560 róż 
parkowych, 30 sadzonek płożącego 
bluszczu, 10 lip i 17 sadzonek białej 
jarzębiny. Ciekawą kompozycję stano-
wić będą: jodła i 5 krzewów jałowca 
rozmieszczonych wokół.

A.G.

stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze 
te umożliwiają przystosowanie hali 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Staraniem prezydenta miasta udało 
się pozyskać najpierw 350 tys. zł, 
potem kolejne 50 tys. zł. Łącznie 
Marszałek przekazał miastu 400 tys. 

zł. Dodatkowe 100 
tys. zł. na wyposaże-
nie hali otrzymaliśmy 
z  Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej Mi-
nisterstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu. 
Dzięki tym środkom 
hala ma szansę na 
nowoczesne wyposa-
żenie. Obecnie trwają 
przetargi na zakup me-
bli, artykułów elek-
tronicznych, sprzętu 
sportowego oraz elek-
tronicznych tablic wy-
ników.

red.

Budowa nowej hali sportowo-wido-
wiskowej przy ul. 17. Stycznia jest 
finansowana z kilku źródeł. Fundusze 
potrzebne do dokończenia budowy 
zasiliło 1,2 mln zł kredytu. Miasto 
zawarło także umowę z Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego na dofi-
nansowanie prac ze środków Pań-

Przedszkola 
w bajecznej szacie
Termomodernizacje budynków to 

zadania kosztowne, ale przynoszące 
w perspektywie duże oszczędności 
finansowe i dobre efekty ekologiczne, 
dlatego warto szukać różnych źródeł 
finansowania tych inwestycji. Urząd 
Miasta złożył wniosek na termomo-
dernizację ciechanowskiej bazy oświa-
towej do Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego i Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego. Zadanie dotyczy docieplenia 
ścian i stropów, wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, modernizacji 
instalacji centralnego ogrzewania oraz 
wykonania elewacji pięciu obiek-
tów: Przedszkoli Nr 1, 3, 6 i 10 oraz 
Gimnazjum Nr 1. Według projektów 
zewnętrzne ściany przedszkoli mają 
przedstawiać cztery pory roku. Barwne 
malowidła na ścianach byłyby niezwy-
kłą ozdobą miasta.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 
ponad 1 mln 600 tys. zł. Ubiegamy 
się o 1 mln 200 tys. Zainteresowanie 
samorządów i innych uprawnionych 
podmiotów tą formą dofinansowania 
jest ogromne. Wpłynęło ok. 700 wnio-
sków. Na wsparcie może liczyć ok. 20 
inwestycji. Informacje o pierwszym 
przesiewie za pół roku.

A.G.

Na widowni niedługo zasiądą kibice

W październiku podpisana została 
umowa pomiędzy Wojewodą Mazo-
wieckim i Prezydentem Miasta Ciecha-
nów w sprawie dofinansowania środ-
kami pochodzącymi z budżetu pań-
stwa projektu „Termomodernizacja 
obiektu Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Ciechanowie — docieplenie 
ścian”. Projekt, o całkowitej wartości 
638 800 zł, uzyskał dofinansowanie 
w kwocie 100 000 zł (15,65%) 
w ramach działania „Wzmocnienie 
materialne systemu oświaty w regio-
nie”, ujętego w Kontrakcie Wojewódz-
kim dla Województwa Mazowieckiego 
na lata 2005–2006.

Docieplenie ścian wykonane w koń-
cu października, zakończyło rozpo-
czętą w 2004 roku termomoderniza-
cję obiektu przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich. Wymienione zostały 
wtedy wysłużone okna drewniane na 
PCV. Poprawiły się warunki nauczania 
i podniósł się standard bazy oświato-
wej. Szkoła uzyskała nową, barwną 
elewację, przy okazji odnotowano 
wymierne efekty ekologiczne (re-
dukcja zanieczyszczeń) oraz znaczne 
obniżenie kosztów ogrzewania. Dzięki 
temu poprawie uległ wizerunek mia-
sta, który ocenić mogą mieszkańcy 
Ciechanowa i wszyscy przejeżdżający 
ruchliwą drogą nr 60. 

red.

Drzewa przy ul. Narutowicza zostały przy-
cięte

Tablica w parku J. Dąbrowskiego

Zima nie zastopowała prac na Zachodzie
Rozbudowa i modernizacja systemu 

kanalizacji osiedla Zachód w Ciecha-
nowie to zadanie wieloletnie, współ-
finansowane ze środków Unii — Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego. Polega na budowie 24. ulic: 
od kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
po nawierzchnie dróg, zjazdy do pose-
sji i chodniki. Na tegoroczne zadania 
przeznaczono 800 tys. zł z ponad 8,5 
mln zł kosztów robót budowlanych. Do 
tej pory wykonano kanalizację desz-
czową I etapu w ulicach: Różyckiego 

(564 m), Modrzejewskiej (178 m), 
Paderewskiego (115 m) oraz część 
w ulicach Kurpińskiego i Biegasa. 
Razem to prawie kilometr sieci kana-
lizacji deszczowej. Wykonano także 

część kanalizacji sanitarnej w ul. 
Biegasa. Mimo zimowej pogody 
konsorcjum firm „Drogi i Mosty 
Jan Kaczmarczyk” z Kacic 
i Przedsiębiorstwo Robót Wod-
no-Inżynieryjnych „Melwobud” 
z Ciechanowa kontynuuje prace.
Pośpiech jest wskazany. Woje-
woda podpisał umowę na refi-
nansowanie z funduszy UE do-
piero w lipcu, a nie jak przewi-
dywano wczesną wiosną. Prace 
musiały więc nabrać tempa. 
W ramach inwestycji „Zachód” 
miasto wybuduje z własnych 
środków (51 tys. zł) oświetlenie 
w ulicach Jelińskiej, Jureckiego 
i Modrzejewskiej.

Prowadzone na osiedlu wykopy 
utrudniają lokalny ruch, dlatego miesz-
kańcy osiedla proszeni są o cierpliwość 
i wyrozumiałość.

A.G.

Starowiejska jak nowomiejska
Trwają budowy ulic Starowiejskiej 

i Witosa. Są to duże inwestycje, dla-
tego ich realizacja została rozłożona 
na 2 lata. Pierwszy etap przebudowy 
ul. Starowiejskiej zakłada położenie 
kanalizacji sanitar-
nej na odcinku od 
ul. Śmiecińskiej do 
przepustu przed ul. 
Konwaliową oraz 
budowę przykanalików 
kanalizacji deszczowej 
do istniejącego kolek-
tora. Na Witosa wyko-
nywane są głębokie 
wykopy. Powstaje tam 
kanalizacja deszczowa. 
Znacznie utrudniony 
jest ruch lokalny. 
W dolnym odcinku 
Starowiejskiej ruch 
odbywa się prawą stro-
ną ulicy. Nieprzejezdne 
są duże odcinki ulic. 
Urząd Miasta prosi 

kierowców o ostrożność i wyrozu-
miałość. Prace zostaną zakończone 
w przyszłym roku. Położone będą 
nawierzchnie ulic i chodniki.

A.G.

Prace na ulicy Starowiejskiej

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Modrzejewskiej

Sklepy całodobowe
Jeszcze do niedawna na terenie mia-

sta funkcjonowało 8 całodobowych 
placówek detalicznych: „Merkury” 
(ul. Warszawska 32), „Irena” (ul. Pułtu-
ska 12, ul. Sońska 4, ul. Kasprzaka 32,
ul. Mazowiecka 9), „Żabka” (ul. 17. Sty-
cznia 56 i ul. 11. Pułku Ułanów Legio-
nowych 12) i Delikatesy „Gama” (ul. 
Armii Krajowej 16B). Na XXXV sesji 
radni zdecydowali, że dołączy do nich 
sklep „Amfora”, znajdujący się przy ul. 
Narutowicza 1. Bez zmian pozostała 
lista sklepów o wydłużonych godzi-
nach pracy. Do godz. 200 czynna jest 
„Żabka” przy ul. Sienkiewicza 12 A, 
do 2300 – przy Pl. Kościuszki 12 a.

Nasadzenia w dzielnicy Bloki
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Po przeprowadzkach do lokali socjalnych zwalniają się mieszkania komunalne

Łańcuszek przeprowadzek
że wydamy na nią tylko 1/4 kosztów. 
Jak to się skończyło, wszyscy wiemy 
— przypomniał Z. Stańczak

— Trzeba działać w sposób racjo-
nalny. Musimy zapewnić dach nad 
głową tym, których nie stać na utrzy-
manie innego rodzaju mieszkań. 
Cza-sem jednak mamy wyroki eksmi-
syjne z mieszkań, których standard jest 
o kilka klas niższy od standardu 
nowych lokali socjalnych. Dlatego też 
powinny do nich trafiać rodziny, które 
mają chwilowe problemy finansowe 
i nie są w stanie utrzymać mieszkań 
o pełnym standardzie. Przeprowadzając 
się, zwalniają swoje dotychczasowe 
mieszkania, dzięki czemu następuje 
cała rotacja — wyjaśniał prezydent. 

Efekt zasiedlenia w 2004 r. pierw-
szych 6. mieszkań socjalnych na ul. 
Komunalnej to kilkanaście odzyska-
nych lokali, które weszły do puli miesz-
kań komunalnych. Otrzymały je osoby,
które długo czekały na nie w kolejce. 
Po grudniowych przeprowadzkach do 
32. lokali socjalnych zyskamy kilka-
dziesiąt mieszkań. W 2006 r. wprowa-
dzi się do nich 80–90 rodzin.

W Strategii rozwoju społeczno- 
gospodarczego Ciechanowa i w wie-
loletnich planach figuruje zapis o prze-
znaczeniu na budownictwo socjalne do 
końca 2010 r. 5 mln zł z miejskiego 
budżetu. — Propozycje budżetowe na 
przyszły rok nie oznaczają odejścia od 
programu budowy mieszkań socjalnych 
— zapewniał prezydent. — W 2006 r. 
przygotujemy dokumentację budynku z 
50. następnymi mieszkaniami. Jeżeli się 
uda, w trakcie roku będę proponował 
zwiększenie kwoty przeznaczonej na 
ten budynek. 

Prezydent liczy na pewne oszczęd-
ności na przetargach, dotyczących 
kilku przyszłorocznych inwestycji. 
— Musimy skoncentrować się przede 
wszystkim na tych zadaniach, które są 
już szczegółowo przygotowane i ruszą, 
kiedy tylko pozwoli na to pogoda.  Te 
budowy: Zachód, Starowiejska, Witosa, 
Rzeczkowska czy Zagumienna mają już 
zasobą etap dokumentacji, uzgodnień 
i przetargów — dowodził prezydent. 
— Chcemy też skorzystać z możliwo-
ści, jakie — oby — dadzą nam ustawy 
sejmowe, doprecyzowane rozporządze-
niami Ministra Infrastruktury, dotyczą-
ce pomocy państwa dla budownictwa 
socjalnego. Dopóki jestem prezydentem 
tego miasta będę wspierał budownic-
two socjalne.  

Ewa Blankiewicz

Miasto musi zapewnić lokale socjal-
ne lokatorom, którzy mają wyroki 
eksmisji z mieszkań, za które nie płacą 
czynszu. Mieszkań komunalnych, spół-
dzielczych, nawet z prywatnych kamie-
nic. Tak stanowi ustawa. Do niedawna 
nie było dokąd eksmitować, bo po-

przednie władze miasta nie budowały 
żadnych lokali socjalnych. W minionej 
kadencji Gminie Miejskiej udało się 
pozyskać zaledwie 4 takie lokale i to 
przy udziale spółdzielni mieszkanio-
wej. Dziś na ul. Komunalnej stają dwa 
budynki socjalne. W ubiegłym roku do 
wyremontowanego i zaadaptowanego 
na mieszkania dawnego biurowca 
wprowadziło się 6 wyeksmitowanych 
rodzin, w grudniu tego roku w nowym 
trzypiętrowym bloku oddano do użytku 
następne 32 mieszkania. 

— Dopiero w tej kadencji rozpo-
częto budowę mieszkań socjalnych, 
jest ich już 38. Widać więc różnicę 
w podejściu do tej ważnej sprawy 
— mówił na XXXV sesji Rady Miasta 
prezydent Waldemar Wardziński. 
W ciągu 2. ostatnich lat miasto wydało 
na budownictwo socjalne 2,4 mln zł 
Starano się o dofinansowanie ze środ-
ków na wspieranie budownictwa socjal-
nego, ale wobec długiej listy chętnych 
otrzymały je tylko biedniejsze samo-
rządy. W projekcie przyszłorocznego 
budżetu na sporządzenie dokumentacji 
kolejnego budynku zapisano 100 tys. 
zł. Władze miasta przekonują, że przed 
rozpoczęciem następnej budowy na ul. 
Komunalnej trzeba najpierw zbudować 
kanalizację deszczową, o co proszą 
mieszkańcy. Trzeba też dać im czas, 
żeby poczuli się bezpiecznie i oswoili 
z nowymi sąsiadami. Najwidoczniej 
jest taka potrzeba, skoro przeciw 
sąsiedztwu socjalnych bloków prote-
stują mieszkańcy domów oddalonych 
od Komunalnej nawet o kilkaset 
metrów. 

Przesunięcie na 2007 r. 1,7 mln zł 
na budowę trzeciego budynku socjal-

nego zmartwiło radnego Stefana Żagla. 
— Połowę środków wygospodarujmy 
już w 2006 r., a zakończmy budynek 
w 2007. Być może trzeba będzie w 
związku z tym zmniejszyć tempo robót 
na Zagumiennej lub zakres mniejszych 
inwestycji — proponował radny. Na 

znalezienie środków na budynek socjal-
ny naciskał też Janusz Czaplicki, prezes 
spółdzielni „Zamek”. — Proponuję też 
adaptację starych budowli kubaturo-
wych na mieszkania socjalne, to przy 
okazji uporządkuje miasto — mówił 
radny. J. Czaplicki uważa, że warto 
wyremontować budynek poszpitalny 
przy ul. Sienkiewicza 32 C i otworzyć 
tam kolejny „Dom Złotej Jesieni”. Jego 
przyszli starsi lokatorzy zwolnią wtedy 
swoje mieszkania. — Możemy zyskać 
opóźniając budowę. Nie wiadomo, czy 
ustawa o dofinansowaniu budownic-
twa socjalnego będzie dotyczyć inwe-
stycji rozpoczętych — przekonywał 
T. Grembowicz. Zenon Stańczak zazna-
czył, że odnosi się z rezerwą do spraw 
mieszkaniowych. — Kto chce mieć 
dach nad głową musi wnieść wkład do 
spółdzielni albo zbudować dom. Nawet 
ci, którzy mogliby sobie sami poradzić 
uważają, że taką ścieżką jest napisanie 
podania do Urzędu Miasta. Radny 
dodał, że jest zaskoczony dobrą jako-
ścią lokali socjalnych. — Miasto wyda-
ło na nie takie pieniądze, jakie mogło 
— podkreślił radny. — Jestem sknerus 
z natury. W 1998 r. było mi szkoda pie-
niędzy na kolejną halę. Przekonywano, 

Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXXV sesji 
1 grudnia  2005 roku:

Nr 384/XXXV/2005 w sprawie aktual-
ności miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego.
Nr 385/XXXV/2005 w sprawie uchwa-
lenia wieloletniego programu sporzą-
dzania miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego.
Nr 386/XXXV/2005 w sprawie uchy-
lenia uchwał Rady Miasta Ciechanów 
nr 70/VII/2002 z dnia 29.08.2002 oraz 
nr 46/III/2002 z dnia 30.12.2002 dot. 
przystąpienia do sporządzania zmian 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego.
Nr 387/XXXV/2005 w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Różyckiego-Płocka”.
Nr 388/XXXV/2005 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 257/XXV/2004 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 
2004 r. w sprawie zwolnień od opłat 
za zgłoszenie o dokonanie wpisu lub 
zmiany wpisu do ewidencji działalności 
gospodarczej. 
Nr 389/XXXV/2005 w sprawie zmian 
godzin otwierania oraz zamykania pla-
cówek handlu detalicznego, zakładów 
gastronomicznych i zakładów usługo-
wych dla ludności w Ciechanowie. 
Nr 390/XXXV/2005 w sprawie zbycia 
nieruchomości w trybie bezprzetargo-
wym.
Nr 391/XXXV/2005 w sprawie zaopi-
niowania zweryfikowanego przez Woje-
wodę Mazowieckiego projektu planu 
aglomeracji Ciechanów.
Nr 392/XXXV/2005 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 135/X/2000 z dnia 
26.10.2000 r. w sprawie ustalenia naj-
niższego wynagrodzenia oraz ustalenia
wartości 1 punktu w złotych dla pra-
cowników samorządowych w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciecha-
nowie — jednostce organizacyjnej Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów.
Nr 393/XXXV/2005 w sprawie przyję-
cia Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych. 
Nr 394/XXXV/2005 zmieniająca 
Uchwałę Nr 243/XXIV/2004 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 2 grudnia 
2004 r. w sprawie ustalenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej.
Nr 395/XXXV/2005 w sprawie regula-
minu określającego zasady wynagradza-
nia nauczycieli zatrudnionych w jed-
nostkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Miejską Ciechanów. 
Nr 396/XXXV/2005 w sprawie przyję-
cia ceny skupu żyta stanowiącej podsta-
wę do naliczania podatku rolnego. 
Nr 397/XXXV/2005 w sprawie przyję-
cia ceny sprzedaży drewna stanowiącej 
podstawę do naliczenia podatku leśne-
go.
Nr 398/XXXV/2005 w sprawie stawek 
podatku od posiadania psów.
Nr 399/XXXV/2005 w sprawie ustale-
nia stawek podatku od środków trans-
portowych.
Nr 400/XXXV/2005 w sprawie podatku 
od nieruchomości.
Nr 401/XXXV/2005 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 251/XXIV/2004 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 2 grudnia 2004
roku w sprawie  zwolnień od podatku 
od nieruchomości dla przedsiębiorców 
tworzących nowe miejsca pracy na tere-
nie Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 402/XXXV/2005 w sprawie uchwa-
lenia rocznego programu współpracy 
Samorządu Miasta Ciechanów z pod-
miotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego.
Nr 403XXXV/2005 w sprawie zmian 
w Statucie Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 404/XXXV/2005 w sprawie zmian 
w składzie stałych Komisji Rady Miasta 
Ciechanów.
Nr  405/XXXV/2005 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2005 rok.

Sesje Rady Miasta to okazja do dyskusji w gronie prezesów miejskich spółek. Od lewej 
J. Wyrzykowski (PEC), Z. Bartoszko (TBS) i W. Dziliński (ZKM)

Dobre wiadomości dla mieszkańców 
Ciechanowa. Stawki podatków i opłat 
pozostaną na tym samym poziomie 
co w 2005 roku. Nie ulegnie zmianie 
podatek od nieruchomości. — W podat-
ku od środków transportu dokonano 
nieznacznych korekt. Tego wymagało 
od nas prawo. Nasze stawki byłyby 
niższe od obowiązujących ustawowo od 
przyszłego roku — wyjaśniał na sesji 
W. Wardziński. Podatek rolny w 2006 
roku  zostanie obniżony o 16,02 % 
w stosunku do  2005 r. Cena sprzeda-
ży drewna stanowiącej podstawę do 
naliczenia podatku leśnego wyniesie 
131,35 zł za 1 m3. Takie same pozo-
staną opłaty za korzystanie z mienia 
komunalnego na targowisku miejskim 
przy ul. Płońskiej oraz na bazarze przy 
ul. Sienkiewicza. W dziennych staw-

Nr 406/XXXV/2005 w sprawie zmiany 
uchwały o dochodach własnych jedno-
stek budżetowych miasta Ciechanów.
Nr 407/XXXV/2005 w sprawie zmia-
ny uchwały o zaciągnięciu kredytu 
długoterminowego.
Nr  408/XXXV/2005  w sprawie taryfy 
opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Nr 409/XXXV/2005 w sprawie roz-
patrzenia skargi Państwa Ryszarda 
i Haliny Nowackich zamieszkałych przy
ul. Gwiazdowicza 22 w Ciechanowie.

kach opłaty targowej o 2,5 % wzrośnie 
tylko maksymalna stawka z tytułu 
organizowania imprez i kiermaszów. 
Pozostałe stawki nie ulegną zmianie. 
Tyle samo co w roku ubiegłym zapła-
cimy za posiadanie psa. 40 zł rocznie 
będzie kosztował nas pierwszy pupil, 
20 zł — każdy następny. Podatku przez 
pierwszy rok nie zapłacą ci, którzy 
przygarnęli zwierzaka ze schroniska. 
Na tej samej wysokości zostaną utrzy-
mane taryfy na wodę i ścieki. Zarząd 
ZWiK zapowiedział dążenie do obni-
żenia kosztów przy wysokim poziomie 
świadczonych usług. Nie będzie też 
podwyżek cen biletów jednorazowych 
i okresowych za przejazd autobusem 
komunikacji miejskiej. 

K.D.

Podatki i opłaty w 2006 roku 

Nie będzie podwyżek 
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Interpelacje radnych

A. Bukowska zapytała, czy byłaby możliwość, żeby ostatnia rodzina, zamiesz-
kująca budynek poszpitalny przy ul. Sienkiewicza przed zimą otrzymała miesz-
kanie komunalne. Radna chciała się też dowiedzieć, czy jest możliwość zapisania 
w budżecie na przyszły rok środków finansowych na remont i adaptację tego 
budynku do zamieszkania. A. Bukowska spytała też o reakcję na interwencję mia-
sta w kwestii ptaków, które zanieczyszczają tereny wzdłuż ul. Wojska Polskiego. 
Mieszkańcy, dziękując za podjęcie działań, proszą władze miasta o pilotowanie 
tej sprawy. Radną interesuje również, czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad zareagowała już na postulat miasta, dotyczący budowy chodników 
przy ul. Pułtuskiej (w stronę FARBEX-u do końca granicy miasta) oraz ul. Wojska 
Polskiego. 
R. Sobotko zaczął od podziękowań: za poszerzenie jezdni, dzięki czemu wjeżdża-
jący z ul. Powstańców Warszawskich do Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz wyjeżdża-
jący ze szkoły mogą się swobodnie minąć, za ozdobne latarnie na pasażu od Placu 
Piłsudskiego do ul. Narutowicza i na bulwarach przy Gostkowskiej oraz podjazd 
dla niepełnosprawnych na tej ulicy. Radny interpelował też w sprawie eksmisji 
z lokalu przy ul. Narutowicza. Wypowiedzenie umowy najmu otrzymała zadłużona 
wobec TBS osoba z I grupą inwalidzką, która mieszka tam wraz z niepełnoletnim 
synem. R. Sobotko zaproponował ustawienie słupa ogłoszeniowego obok budyn-
ku nr 19 na ul. Warszawskiej (opuszczony dom jest zalepiany plakatami). Radny 
chciał się też zorientować, czy ciechanowska Komenda Hufca ZHP zawiesza swoją 
działalność i  jakie są efekty ostatniej akcji wyłapywania bezpańskich psów. 
S. Kurek poprosił o informację, czy spisano adresy osób, których posesje pod-
czas roztopów zalewa woda, aby można było jak najwcześniej zawiadomić tych 
mieszkańców o ewentualnym zagrożeniu. Wrócił do swojej propozycji położenia 
3-metrowej rury przy moście obok zamku, co zdaniem radnego mogłoby zapobiec 
spiętrzeniu wód. W imieniu starszych pasażerów komunikacji miejskiej zgłosił 
również prośbę o usunięcie z autobusów reklam zalepiających szyby. Zapytał, dla-
czego podczas tegorocznego remontu chodnika na ul. Sienkiewicza nie zrobiono 
tam ścieżki rowerowej. Radny podkreślił też, że jego postulat opłat za parkowanie 
przy ul. Warszawskiej nie dotyczył właścicieli posesji, tylko pracowników sklepów 
i firm usytuowanych przy głównej ulicy miasta.
Z. Stańczak zgłosił do przymiarek budżetowych na przyszły rok zadanie na osie-
dlu Widna. Chodzi o ul. Kazimierza Puławskiego, ostatnią w tamtej części osiedla 
ulicę o nawierzchni gruntowej, gdzie wcześniej mieszkańcy doprowadzili wszyst-
kie media tworząc społeczne komitety. 
J. Czaplicki interpelował w sprawie nieruchomości przy ul. Chabrowej, otrzyma-
nej przez miasto za zaległy podatek od nieruchomości. Radny zapytał, czy propo-
nowane w budżecie pieniądze są przeznaczone na zabezpieczenie fizyczne, czy 
techniczne tego obiektu oraz czy są już plany ochrony budynków przed dewasta-
cją i ich zagospodarowania. Radny poprosił o informację, jak wygląda koncepcja 
zarządzania zasobami komunalnymi od 1 stycznia przyszłego roku. Chciał się też 
dowiedzieć, czy w TBS zakończyła się zlecona przez prezydenta kontrola. Ostatnia 
interpelacja dotyczyła pozwu Gminy Miejskiej Ciechanów przeciwko członkom 
Rady Nadzorczej ZKM oraz prezesowi Zarządu spółki (w sprawie wypłacenia 
nagrody jubileuszowej). Rada Nadzorcza otrzymała skwitowanie za swoją działal-
ność, wobec czego radny zastanawiał się nad sensem ponoszenia kosztów następ-
nych procesów sądowych. 
M. Stryczyński zaproponował, żeby w większym stopniu uwzględniać w budże-
towych planach propozycje inwestycji miejskich zgłaszane przez Zarządy Osiedli. 
Zapytał, czy podjęto działania związane z wykupem fragmentu terenu przy ul. 
Żeromskiego (między ul. M. Dąbrowskiej a ul. Baczyńskiego). Jest to własność 
prywatna, co uniemożliwia wykonanie tam chodnika. Mieszkańcy tego rejonu 
zgłaszali też wniosek o umieszczenie poprzecznej przeszkody w celu ograniczenia 
prędkości na ul. Żeromskiego i ul. M. Dąbrowskiej. Radny zwrócił się również 
z propozycją dokonania analizy przepływów wody w Łydyni, wracając do pomy-
słu budowy na rzece zbiornika retencyjnego. 
U. Gajczyk przekazała prośbę mieszkańców ul. Skrzetuskiego, aby zainstalować 
tam lampy oświetleniowe. Na tej nowej uliczce jest około 11 domków jednoro-
dzinnych. Radna zapytała też, czy bezdomni korzystają obecnie z miejskiej noc-
legowni przy MOPS-ie. Wymieniła też kilka ulic (Sygietyńskiego, Słowackiego, 
Kasprowicza, Fredry) na osiedlu Kargoszyn, które wciąż czekają na swoją kolej 
i nie zostały ujęte w budżecie na 2006 r.
T. Grembowicz zwrócił uwagę, że słupek z nazwą „Zielona Ścieżka” na skrzy-
żowaniu z Placem Kościuszki jest umieszczony na granicy przejścia dla pieszych 
i poprosił o przesunięcie go o 2-3 m, lub pomalowanie w bardziej jaskrawe barwy, 
żeby nie wpadali na niego piesi. Radny przypomniał, że niedawno zostały napra-
wione i uzupełnione dwa fragmenty chodnika przy ul. Ks. Konrada. T. Grembowicz 
wniósł o wybudowanie brakujących jeszcze 25 m tego chodnika.
S. Kęsik poprosił o zdyscyplinowanie właściciela domu przy ul. Małgorzackiej 12. 
Chodzi o rozbiórkę tego budynku, lub jego zabezpieczenie. Radny zauważył, że 
trwa tam szabrowanie więźby dachowej.
A. Rolbiecki poparł pomysł wprowadzenia płatnego parkowania na ul. 
Warszawskiej i Ściegiennego, twierdząc, że to niedopuszczalne, żeby w śród-
mieściu w jakimkolwiek mieście samochody parkowały przez cały dzień. Radny 
zaproponował 50 gr za pierwsze pół godziny parkowania, później w przekonaniu 
radnego opłata powinna rosnąć w postępie geometrycznym. A. Rolbiecki postu-
luje też likwidację lub przeniesienie przystanku komunikacji miejskiej przy ul. 
Batalionów Chłopskich w sąsiedztwie sklepu Renata. Zdaniem radnego jest to 
bardzo niebezpieczne miejsce, ponieważ autobusy przednimi kołami stają na 
pasach dla pieszych. A. Rolbiecki poprosił Policję i Straż Miejską o egzekwowa-
nie zakazu parkowania samochodów ciężarowych na terenie miasta, np. na osiedli 
Aleksandrówka. Samochody pełne buraków cukrowych to ciężar, który niszczy 
drogi. Radny interpelował też w sprawie niebezpiecznych psów, które puszczane 
samopas atakują ludzi i zwierzęta.
A. Stępkowski zasygnalizował, że część mieszkańców osiedla 40-Lecia jest zain-
teresowana przedłużeniem ul. Rzeczkowskiej aż do ul. Ranieckiej. Radny chciał 
się dowiedzieć, czy są takie plany w związku z remontem ul. Rzeczkowskiej. 
Zapytał też, na jakim etapie jest projekt budowy ścieżek rowerowych oraz projekt 
termomodernizacji placówek oświatowych — przedszkoli i Gimnazjum Nr 1, 
gdzie chodzi o wymianę okien.

E.B.

Mateusz Kwaśniewski — WOPR, dwu-
krotnie pobił rekord Polski w dwóch 
konkurencjach i wywalczył tytuł indy-
widualnego Mistrza Polski
Łukasz Michalski — WOPR, brąz na 
Mistrzostwach Europy w Niemczech
Arkadiusz Niski — Mazovia, Mistrz 
Polski Seniorów w wyciskaniu sztangi 
leżąc
Anna Smosarska — Mazovia, Mi-
strzyni Polski Seniorów, Mistrzyni 
Polski do lat 20, IV miejsce na Mistrzo-
stwach Europy Juniorów do lat 20
Justyna Smosarska — Mazovia, Mi-
strzyni Polski do lat 20, III miejsce 
w Mistrzostwach Polski Seniorów i V 
— w Mistrzostwach Europy Juniorów 
do lat 20
Monika Olszewska — Mazovia, Mi-
strzyni Polski do lat 20, II miejsce 
w Mistrzostwach Polski Seniorów 
i VII w Mistrzostwach Europy Junio-
rów do lat 20
Justyna Skrzecz — Mazovia, I miejsce 

na Mistrzostwach Polski do lat 18, III
— w Mistrzostwach Polski Seniorów 
i VII — w Mistrzostwach Europy 
Juniorów do lat 17
Mateusz Lendzioszek — Mazovia, 
VII miejsce na Mistrzostwach Świata 
Juniorów
Marcin Muziński — Mazovia, I miej-
sce w Mistrzostwach Polski do lat 20, II

— na Mistrzostwach Polski Seniorów, 
VII — na Mistrzostwach Europy do 
lat 20
Piotr Szwejkowski — MATSOGI,
srebrny medal na Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów w Wieluniu
Kamil Falęcki — MATSOGI, złoty 
medal drużynowo na Mistrzostwach 
Europy Juniorów w Terracinie  (Włochy)
Paweł Szwejkowski — MATSOGI, 
brązowy medal na Międzynarodowym 
Turnieju VIKING CUP w Skovde 
(Szwecja)
Ilona Omiecińska — MATSOGI, złoty 
i srebrny medal na Olimpiadzie Mło-
dzieży w Lubartowie
Mariusz Podgórski — Promyk, Wice-
mistrz Polski Juniorów Młodszych 
w kat. wag. 78, członek kadry Ma-
zowsza
Andrzej Niewiadomski — Promyk, 
Indywidualny Mistrz Polski w brydżu 
sportowym na I Mistrzostwach Polski 
TKKF

Kwiaty i podziękowania za zakoń-
czoną sukcesem pracę otrzymali też tre-
nerzy wyróżnionych: Wojciech Gesek, 
Michał Korzybski, Bartosz Ostrowski, 
Dariusz Płoski, Paweł Rabczewski 
i Marek Sachmaciński. Zawodnikom 
i ich trenerom serdecznie gratulujemy!

red.

Nagrody prezydenta dla sportowców
Na XXXV sesji Rady Miasta sportowcy, których wybitne osiągnięcia 
sportowe sławią nasze miasto w Polsce i poza granicami kraju otrzy-
mali nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów w wysokości od 800 do 
1200 zł. Uhonorowani zawodnicy to:

Prezydent W. Wardziński wręcza nagrodę I. Omiecińskiej z klubu MATSOGI

Ciechanów w bieli
Miasto w śniegu wygląda bardzo 

ładnie. Dzieci mają frajdę, bo mogą 
zjeżdżać na sankach. Dorośli mają 
gorzej. Trzeba sprzątać śnieg z ulic 
przylegających do posesji (tak obo-
wiązki właścicieli nieruchomości 
określa regulamin utrzymania czy-
stości i porządku na terenie miasta 
Ciechanowa), posypać chodnik solą. 
W wielu punktach miasta stoją żółte 
pojemniki z piaskiem – warto z niego 
skorzystać. Do obowiązków miasta 
należy odśnieżanie gminnych dróg. 
Przetarg na ich zimowe utrzymanie 
wygrało Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych, które usuwa też śnieg 
z dróg powiatowych i krajowych. PUK 
dysponuje 4. pługami śnieżnymi, pia-
skarkami, maszyną do rozprowadzania 
solanki oraz ciągnikiem z piaskarką 
i pługiem do odśnieżania chodni-

ków i alejek parkowych. W ciągu 
ostatnich dni stale wyjeżdżały one na 
ulice Ciechanowa. Szacuje się, że w 
tym sezonie na zimowe utrzymanie 
dróg i chodników miasto wyda około 
50 tys. zł.

E.B.
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Drużynowe Mistrzostwa 
Polski w PływaniuPsychoedukacja i postępowanie 

z osobami uzależnionymi i ich rodzi-
nami były tematem specjalistycznego 
kursu zorganizowanego przez Biuro 
ds. Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych Urzędu Miasta. Całkowity 
koszt kursu wyniósł 7,5 tys. zł i finan-
sowany był ze środków za wydawane 
zezwolenia na sprzedaż napojów alko-
holowych.

W kursie wzięło udział 39 osób.
Wśród nich byli pracownicy MOPS,
Straży Miejskiej, Sądu Rejonowego, 
członkowie Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
pedagodzy szkolni, pielęgniarki oraz 
nauczyciele szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Kursem zainteresowali się 
również radni: Agnieszka Bukowska, 
Urszula Gajczyk, Andrzej Rolbiecki 
i Adam Stępkowski. 

Stroną merytoryczną kursu zajął się 
Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciecha-

nowie, który zadbał o profesjonalną 
kadrę. Wykładowcami byli: adiunkci 
Akademii Medycznej w Lublinie: 
dr Aniela Płotka i dr Kinga Szymona, 
lekarz psychiatra, ordynator Kliniki 
Leczenia Uzależnień w Lublinie 
dr Dariusz Malicki, specjalista psycho-
terapii uzależnień mgr  Danuta Górny. 

W siedzibie Instytutu w dniach 
29 października — 27 listopada uczes-
tnicy kursu intensywnie przyswajali 
fachową wiedzę i umiejętności z za-
kresu przeciwdziałania alkoholizmo-
wi, narkomanii i przemocy w rodzi-
nie. Uczyli się metod interwencji 
wobec osób uzależnionych i udzie-
lania pomocy członkom ich rodzin. 
Wszyscy uczestnicy specjalistycznego
kursu sprawdzą i wykorzystają nabytą 
wiedzę w czasie dyżurów w Biurze ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. 

Elżbieta Muzińska 

Pomóc uzależnionym

Test narkotykowy
Jeżeli  podejrzewasz, że dziecko 

zażywa narkotyki a wyczerpałeś już 
inne sposoby, by zdiagnozować sytu-
ację — możesz sprawdzić to za pomo-
cą testu. W wielu aptekach dostępne 
są testy, które wykrywają w moczu 
narkotyki: amfetaminę, kokainę, mor-
finę, THC (marihuanę, haszysz). Testy 
te dostępne są również w Miejskim 
Biurze ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 1a. W lutym 2004 
roku Urząd w trosce o rodziny mniej 
zamożne zakupił testy płytkowe i pa-
skowe — w sumie 110 szt. W okresie 
od lutego do połowy grudnia br. punkt 
konsultacyjny dla osób z problemami 
narkomanii wydał 37 testów THC, 
14 na amfetaminę oraz 10 multitestów. 
W 80% testy były wydawane w przy-
padkach podejrzenia przez rodziców, 
że ich dzieci sięgają po narkotyki. 
Pozostała część była stosowana w Punk-
cie w celu kontroli utrzymania absty-
nencji.

Zanim rodzic zrobi test powinien 
wiedzieć:
Ø ile czasu upłynęło od ewentualnego
    zażycia narkotyku,
Ø czy to na pewno mocz osoby bada-
    nej,
Ø jaki narkotyk może wchodzić w grę.

Kiedy test może być przydatny?
Ø gdy dziecko zaprzecza, a masz podsta-
   wy sądzić, że jednak zażywa narko- 
    tyki,
Ø gdy dziecko przestało używać nar-
   kotyków — dla kontroli utrzymania
    abstynencji.

Na jakie pytania odpowie test?
Ø czy dziecko zażyło dany narkotyk.

Na jakie pytanie nie odpowie test?
Ø czy ktoś jest uzależniony,
Ø jak często bierze,
Ø jak dużo zażył.

Zawsze należy uważnie przeczytać 
instrukcję i stosować się ściśle do 
zaleceń, ponieważ testy różnią się mię-
dzy sobą — to zależy od producenta. 
Należy też brać pod uwagę możliwość 
pomyłki. 

Mimo naszych starań dorastające 
dzieci rzadko zachowują się tak, jak-
byśmy chcieli. Wciąż stwarzają sy-
tuacje, które nas niepokoją. Zmieniają 
zachowania, nawyki i sposób bycia. 
Przebywają gdzieś do późnych godzin 

nie wiadomo z kim, nie uczą się tyle, 
ile naszym zdaniem powinny, zanie-
dbują swoje zainteresowania, nie chcą 
z nami rozmawiać. Wchodzą w nowy 
okres życia, naśladują starszych, chcą 
upodobnić się do kolegów. To proble-
my związane z okresem dorastania i są 
one naturalnym elementem rozwoju, 
chociaż mogą nam się nie podobać. 
Dlatego nie zawsze należy reagować 
na każdą zmianę w zachowaniu dziec-
ka paniką, bo nie musi ona oznaczać, 
że nasze dziecko jest zagrożone nar-
komanią.

Są jednak sytuacje, których nie 
wolno bagatelizować. Masz prawo 
sądzić, że z dzieckiem dzieje się coś 
niedobrego, gdy zauważysz kilka 
z wymienionych niżej objawów rów-
nocześnie: 
Ø oddala się od ciebie, staje się obce,
    mimo, że wcześniej byliście blisko, 
Ø wyraża niechęć do rozmów, unika
  kontaktu, kręci w rozmowie, kła-
    mie, 
Ø ma kłopoty z nauką, choć wcześniej
    dobrze sobie radziło, wagaruje,
Ø jest niecierpliwe, rozdrażnione, 
Ø jest na zmianę pobudzone lub ospa-
    łe, sypia o dziwnych porach, 
Ø znika często w ciągu dnia z domu 
     pod dowolnym pretekstem i stara się
    unikać kontaktu po powrocie ,
Ø wraca bardzo późno lub bez uzgod-
    nienia nocuje poza domem,
Ø ma nowych znajomych, których nie
    chce zapraszać do domu,
Ø kwestionuje szkodliwość narkoty-
   ków, uważa, że powinny być zale-
    galizowane, 
Ø ma nadmierny apetyt lub nie ma
    apetytu,
Ø ma przekrwione oczy, zwężone lub 
 rozszerzone źrenice, przewlekły
    katar, 
Ø  w jego pokoju dziwnie pachnie,
   miewa fifki i fajki różnych kształ-
   tów, bibułki do skrętów, biały pro-
     szek, pastylki nieznanego pochodze-
   nia, opalone folie aluminiowe, leki
    bez recept, nieznane chemikalia, 
Ø z domu znikają pieniądze i warto-
    ściowe przedmioty.  

E.M.

W dniach 17-18 grudnia na kry-
tej pływalni odbyły się Drużynowe 
Mistrzostwa Polski w Pływaniu, 
zorganizowane przez Polski Związek 
Pływacki, Międzyszkolny Pływacki 
Klub Sportowy „Orka” oraz Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zawo-
dach uczestniczyło 123. zawodników 
z 15. klubów krajowych. Szczególną 
atrakcją Mistrzostw był udział człon-
ków kadry narodowej, triumfatorów 
niedawnych Mistrzostw Europy w Trie-
ście: Pawła Korzeniowskiego, Sławo-
mira Kuczko, Aleksandry Urbańczyk 
i Pauliny Barzyckiej. Wyniki zawod-
ników uzyskane w poszczególnych 
konkurencjach przeliczane były na 
punkty w tabelach wielobojowych i na 

ich podstawie wyłoniono zwycięzców. 
Najlepszą drużyną pływacką Polski 
został AZS AWF Warszawa. Drugie 
miejsce zajął KS Korner — Novita 
z Zielonej Góry, a trzecie MKS Trójka 
Łodź. Ciechanowscy zawodnicy z klu-

bu Orka, wystąpili w młodym skła-
dzie i zajęli dopiero 16. miejsce. 
W klasyfikacji indywidualnej naj-
lepiej wypadli Paweł Korzeniowski 
i Paulina Barzycka (medaliści ostat-
nich Mistrzostw Europy), zdobywając 
pierwsze miejsca w grupie mężczyzn 
i kobiet. W punktacji okręgowej pierw-
sze miejsce zajęło Mazowsze, które 
uzyskało 800 pkt., na drugim miejscu 
było łódzkie — 405 pkt., na trzecim 
lubuskie – 393 pkt.

red.

Na wyniki trzeba pracować

— Jest Pan zadowolony ze startu 
w Mistrzostwach w Ciechanowie?

— Jestem zadowolony, choć forma 
nie jest już tak dobra jak podczas 
Mistrzostw Europy. Mistrzostwa dru-
żynowe to zawody o innej randze. 
Mniej liczy się wynik indywidualny. 
Pływamy dla punktów. Trochę inaczej 
się taki start traktuje.

— Jak ocenia Pan atmosferę i wa-
runki startu w naszym mieście?

— Mamy końcówkę sezonu. To jest 
ostatni start. Jestem bardziej zrelakso-
wany, nie ma takiego dużego napięcia 
i trochę to rzutuje na atmosferę. Ale 
publiczność była w porządku. Dopisała 
i dopingowała.

— Ma Pan w Ciechanowie zapa-
trzonych w swoją postawę i osią-
gnięcia młodych naśladowców. Co 
chciałby im Pan powiedzieć?

— Niech pamiętają, że dobre wyni-
ki nie zawsze przychodzą w młodym 
wieku. Trzeba się starać i robić swoje 
na miarę możliwości. Potrzebna jest 
duża samodyscyplina i motywacja. 
Potem, kiedy pojawią się pierwsze 
osiągnięcia, to one dopingują do dal-
szego wysiłku. Gdyby nie wyniki, 
nie wiem czy bym temu wszystkiemu 
podołał. Potrzeba dużo wewnętrznej 
siły na codzienne wstawanie o 5 rano, 
wielogodzinne treningi, częste wyjaz-
dy na obozy i zgrupowania treningowe 
w kraju i za granicą.

— Czy pływanie Pana cieszy? Czy 
pływa Pan czasem rekreacyjnie?

— Pływanie to mój zawód. W cią-
gu roku przepłynąłem 2,5 tys. km. 
W okresie treningowym pływam 17 km 
dziennie. Tuż przed startem mniej, żeby 
organizm odpoczął. W wolnym czasie 
na pewno nie wchodzę do wody.

— Dziękuję za rozmowę i życzę 
wytrwałości.

Notowała:
Anna Goszczyńska

Po zakończeniu konkurencji drugiego dnia Drużynowych Mistrzostw 
Polski w Pływaniu na krótką rozmowę dał się namówić Paweł 
Korzeniowski, medalista z Mistrzostw Europy w Trieście.

Dekoracja zwycięzców mistrzostw
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Krótko mówiąc chodzi o to, 
żeby wygląd miasta nie kłócił się 
z wymogami ładu przestrzennego, 

urbanistyki i architektury, by udało 
się zachować walory krajobrazowe, 
zdrowe środowisko naturalne, by nie 
zgubić po drodze tożsamości — dbać 
o dziedzictwo kulturowe i zabytki 
oraz dobra kultury współczesnej. 
W planowaniu przestrzennym uwzględ-
nia się także wymagania ochrony zdro-
wia, wypoczynku oraz bezpieczeństwa 
mieszkańców i ich własności. Istotnym 
zadaniem jest umożliwienie rozwoju 
drobnej i większej przedsiębiorczości 
oraz przyciągnięcie inwestorów, którzy 

ożywią rynek pracy. Uchwalone plany 
są podstawą do lokalizacji inwestycji. 
Stanowią informację dla przedsiębior-

ców, jakie rodzaje działalności 
są preferowane i w których 
rejonach miasta można szukać 
działek, na przykład pod budo-
wę zakładu usługowego lub 
produkcyjnego.

Na obszarze Ciechanowa 
aktualnych jest 16 miejsco-
wych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Dotyczą 
one: terenów mieszkaniowych  
(Płońska, Przasnyska, Parkowa, 
Batalionów Chłopskich I i II, 
Graniczna, Sady Gostkow-
skie II, Kargoszyńska, Komu-
nalna, Szwanke, Jeziorko 
i 40-Lecia, Płocka), niedużych
terenów położonych w rejo-
nie ulic Gostkowskiej, Ście-
giennego i Strażackiej, Kol-
bego, Wesołej, a także Doliny 
Łydyni oraz Zespołu garaży
przy ul. Powstańców Wielko-
polskich

Na XXXV sesji Rady 
Miasta radni przyjęli Wieloletni 
Program Sporządzania Miej-

scowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego. W latach 2006-2008
przewiduje się sporządzenie pla-
nów miejscowych dla obszarów: 
Powstańców Wielkopolskich, Bogu-
sławskiego, Krubin I, Płońska-Sońska, 
Wiejska, Przasnyska II, Malinowa, 
Szczurzynek i Orylska. Łącznie obej-
mują one teren o powierzchni 510 ha. 
Koszty związane z ich opracowaniem 
wyniosą 670 tys. zł.    
                                  

  Anna Goszczyńska

Poznaj swojego radnego

Jaki widok mieszkaniec ul. Różyckiego będzie miał za oknem?

Przestrzeń zagospodarowana

Prace nad tym projektem rozpo-
częły się w marcu ubiegłego roku. 
Dokumentację, zawierającą plan zago-
spodarowania, prognozę jego oddzia-
ływania na środowisko oraz prognozę 
finansowych skutków przyjęcia planu 
sporządziła Pracownia Planowania 
Przestrzennego „PARK” z Warszawy. 
Projekt planu uzyskał wszystkie wyma-
gane uzgodnienia. Przewidziano tam 
wydzielenie od strony ul. Różyckiego 
około 36. działek o powierzchni 8 arów 
pod nowe domki jednorodzinne, w któ-
rych będzie 
m o ż n a 
p rowadz ić 
nieuciążliwe 
usługi. Na 
działalność 
u s ł u g o w ą 
z dopuszcze-
niem funkcji 
m i e s z k a -
niowej, od 
strony ul. 
P ł o c k i e j 
przewidzia-
no 3 duże 
kompleksy, 
które można 
p o d z i e l i ć 
na około 24 
dziesięcio-
arowe dział-
ki. Niestety 
nie udało się
uzyskać zgo-
dy Generalnej 
D y r e k c j i 
Dróg Krajowych i Autostrad (zarządcy 
ul. Płockiej) na wykonanie bezpośred-
nich zjazdów z Płockiej na planowane 
działki, dlatego została zaprojektowana 
droga dojazdowa równoległa do drogi 
krajowej. Z czasem, w miarę zagospo-
darowywania terenu, miasto zbuduje 
także drogę lokalną, łączącą Płocką 
z Różyckiego, sieć dróg dojazdowych 
do posesji oraz kanalizację deszczową.

W celu ochrony cennego środowiska 
naturalnego w planie zawarto szereg 
wymogów zapobiegających degradacji 
otoczenia. Zachowane zostaną drzewo-
stany o wysokich walorach krajobrazo-
wych i przyrodniczych, m. in. szpaler 
lip wzdłuż Płockiej. Zastrzeżono 
także, że niedopuszczalne są zmiany 
naturalnego ukształtowania terenu, 
a uciążliwości wynikające z prowadze-
nia działalności usługowej muszą być 
ograniczone do granic działek. Plan 
zawiera także zapisy dotyczące ada-

ptacji i ewentualnej zabudowy terenu 
zajętego pod działalność oświatową. 
Obecnie mieści się tam Kolegium 
Nauczycielskie. Dopuszczono pro-
wadzenie w obrębie tej działki usług 
turystycznych, rekreacyjnych, admini-
stracyjnych i kulturalnych oraz zabu-
dowę mieszkaniową związaną z tymi 
usługami.

Anna Goszczyńska

Teraz teren między Płocką a Różyckiego porastają brzózki — samosiewki. 
Niebawem wyrosną tam domki jednorodzinne

Tomasz Grembowicz — uro-
dził się w 1954 r. w Poznaniu. Od 
czwartego roku życia do matury 
mieszkał w Gostyninie. Ukończył 
Akademię Medyczną w Poznaniu. 
Jest lekarzem okulistą. Przez 10 lat 
pracował w Szpitalu Wojewódzkim 
w Ciechanowie.  Od 1995 r. prowadzi 
własny gabinet okulistyczny. Najpierw 
był związany z Unią Polityki Realnej, 
później z Platformą Obywatelską. 
Jest wiceprzewodniczącym Zarządu 
Powiatu PO w Ciechanowie i człon-
kiem Rady Regionu Mazowieckiego. 
Funkcję radnego pełni od 3 lat. Jest 
przewodniczącym Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Budżetu oraz człon-
kiem Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. Lubi grać 
w brydża i szachy. Czas wolny chęt-
nie spędza na działce z rodziną oraz 
z jamnikami.

Dla zaznaczonych na mapie terenów będą sporządzane 
plany zagospodarowania przestrzennego

Odbiór monitoringu
Zakończył się III etap instalowa-

nia monitoringu. 6 kolejnych kamer 
zamontowano na skrzyżowaniach ulic: 
Ściegiennego i Grodzkiej, Pułtuskiej 
i Powstańców Wielkopolskich, 
Spółdzielczej i Okrzei, Sienkiewicza 
i 17. Stycznia oraz naprzeciwko 
krytej pływalni i na budynku nowej 

Pracę 16. kamer demonstrowali przedstawiciele fi rmy instalującej system 
monitoringu

Urządzamy mieszkanie. Kuchnia, gabinet do pracy, miejsce do wypo-
czynku, pokój dla dziecka... Staramy się, by było ładne i funkcjonal-
ne, by w najpełniejszym stopniu odpowiadało naszym potrzebom. 
Trzymamy oczywiście rękę na pulsie, żeby wydatki nie przewyższyły 
możliwości. Wiadomo, że portfel nie jest z gumy. Dokładnie takie same 
przesłanki przyświecają planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nemu miasta. Plany regulują przeznaczenie terenów, rozmieszczenie 
inwestycji celu publicznego, określają sposoby zagospodarowania 
i warunki zabudowy.

hali sportowej. 9 grudnia w centrum 
monitoringu, znajdującym się w sie-
dzibie Komendy Powiatowej Policji, 
pracę nowych kamer demonstrowali 
przedstawiciele firmy instalującej 
system. Urząd Miasta w ciągu 3 lat 
w Ciechanowie sfinansował 16 kamer. 
Koszt budowy 3. etapów monitoringu 

wyniósł prze-
szło 462 tys. zł. 
Przez całą dobę 
kamery obsłu-
gują specjalnie 
przeszkoleni, 
z a t r u d n i e n i 
przez Urząd 
p r a c o w n i c y. 
Zarejestrowane 
przez szybko-
obrotowe ka-
mery materiały 
są przechowy-
wane i w przy-
padku wykro-
czeń czy prze-
stępstw mogą 
stanowić dowód 
sądowy. 

K.D.

Podczas XXXV sesji Rady Miasta radni uchwalili miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego „Różyckiego – Płocka”. Jest to 
teren położony między ulicami: Płocką do Maksymiliana Kolbego, 
Różyckiego do Bohaterów Września i zachodnią granicą miasta. 
Dla mieszkańców ul. Różyckiego oznacza to, że prawdopodobnie 
w najbliższych latach będzie zmieniał się krajobraz za oknami. Dla 
właścicieli działek wiąże się to z możliwością sprzedaży działek lub 
samodzielnego zagospodarowania ich zgodnie z planem. Dla osób 
poszukujących atrakcyjnych miejsc pod budowę wymarzonego domu 
lub działalność usługową jest to wiadomość, że mogą ich szukać wła-
śnie tam.
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Miejmy oko 
na wandala 

Straty spowodowane przez wandali 
można obliczyć w tysiącach złotych 
z żalem wyrzucanych w błoto. Jakby 
tak wszystko dokładnie obliczyć, 
mogłoby się okazać, że koszty syste-
matycznie naprawianych szkód spo-
kojnie wystarczyłyby na fundowanie 
co miesiąc losowo wybranemu miesz-
kańcowi miasta samochodu osobowe-
go (i to całkiem niezłego). Można się 
rozmarzyć, co? Tymczasem „kreowa-
na” przez chuliganów rzeczywistość 
daje znać o sobie.

Ten znak drogowy, znajdujący się
na skrzyżowaniu ul. Hallera i Naru-
towicza, pewnego listopadowego 
wieczoru skrzywiły krasnoludki o sile
tytana. Później spekulowano, że to 
sprawka tutejszych „blokersów”. Jak
było naprawdę — nie wiadomo. 
Ustalono tylko, że robota nie jest 
ręczna. Wedle przypuszczeń ktoś tyłem 
lub przodem wjechał samochodem na 
znak zakazu parkowania. Kierowca 
prawdopodobnie z piskiem kół uciekł 
z miejsca zajścia.   

Jakiś czas temu na ulicy Kraszew-
skiego — tak jak w kilku innych pun-
ktach miasta — pracownicy PCK pod-
stawili kontener, służący do zbiórki 
odzieży dla potrzebujących. Spacerując 
po tamtejszych okolicach nie sposób 
nie zauważyć, że pojemnik rzadko stoi 
w naturalnej pozycji. Systematycznie 
i złośliwie przewracają go jakieś podej-
rzane chłystki. Po co? Widać im się 
w głowach poprzewracało.         

Marne jest życie wandala. Ciągle 
trzeba coś psuć, niszczyć, marnotra-
wić. Nawet wtedy, gdy się nie ma na 
to ochoty, ani nie widzi sensu. Ale co 
zrobić, skoro zew dewastowania jest 
silniejszy? To prawie jak uzależnienie! 
My tu wypominamy winy, szacujemy 
szkody i szykujemy się z odwetem, a tu 
prawie współczuć by się należało... 

Katarzyna Dąbrowska  

Dzień Muzyczny w SP Nr 6
23 listopada

w Szkole Podsta-
wowej Nr 6 dzie-
ci spotkały się z mu-
zykiem i perkusistą
Maciejem Ostro-
meckim. Poznały
bogatą kolekcję in-
strumentów perku-
syjnych stowanych 
coraz częściej obok 
klasycznego zesta-
wu. Najbardziej po-
dobało się im brz-
mienie brazylijskich 
instrumentów, ta-
kich jak marakasy, 
cabasa i wietnam-
skie gongi. Takiej 
wiedzy nie moż-na 
znaleźć w szkolnych podręcznikach. 

Po przerwie przyszedł czas na 
Szkolny Festiwal Piosenki Angielskiej, 
w którym wzięli udział czwarto- i 
sześcioklasiści. Teksty angielskich 
utworów dały uczniom szansę natu-
ralnego przyswojenia obcych wyrażeń. 
Wykonawcy zaprezentowali pomysło-
we aranżacje utworów oraz ciekawą 

choreografię. Publiczności najbardziej 
spodobała się piosenka „Oh, la, la, la” 
w wykonaniu dziewcząt z klasy 6b: 
Kasi Miechowskiej, Ani Stryjewskiej, 
Mileny Sobczak i Natalii Łebkowskiej. 
Pomysłodawcą tego dnia pełnego wra-
żeń była nauczycielka języka angiel-
skiego Bożena Gburzyńska. 

red.

„Wymodlili ją poeci, prorocy…”

Takie motto przyświecało uczniom 
klasy V b Szkoły Podstawowej 
Nr 3 podczas programu z okazji 87. 
rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, który zaprezentowali 
mieszkańcom DPS „Kombatant”. 
W krótkiej inscenizacji uczniowie 
przedstawili trudne losy ojczyzny 
w czasach niewoli. Treści patriotyczne 
wywołały zadumę i wzruszenie.

Najlepsi piłkarze są 
w Gimnazjum Nr 3

8 listopada miały miejsce powiato-
we zawody w piłkę nożną chłopców. 
Uczestniczyło w nich 12 drużyn. 
Zwycięstwo w rozgrywkach wywal-
czyło Gimnazjum Nr 3, które w swojej 
grupie pokonało Gimnazjum STO 
(4:0) oraz Gimnazjum z Gołymina 
(2:0). W meczu półfinałowym druży-
na Gimnazjum Nr 3 pokonała rywali 
z TWP (3:0), a w finale Gimnazjum 
z Ojrzenia (4:0). Najlepszym strzelcem 
zawodów został Łukasz Sobczak, który 
zdobył 11 bramek. Najlepsze zespoły 
otrzymały pamiątkowe puchary oraz 
dyplomy. 

Jasełka w Przedszkolu Nr 1

12 grudnia w Miejskim Przedszkolu 
Nr 1 dzieci z grupy „Żabki” przygo-
towały dla swoich bliskich  „Jasełka 

Betlejem” według Mariusza Niemyc-
kiego. Spektakl  przeplatany był kolę-
dami i wzbudził duże zainteresowanie 
widowni. Dzieci  otrzymały upominki 
od Świętego Mikołaja, a swoim rodzi-
com wręczyły samodzielnie przygoto-
wane stroiki na wigilijny stół.

Śpieszmy się kochać ludzi…

„Mam swoje miejsce w Bożych 
zamiarach, (…). Nie ma znaczenia czy 
jestem bogaty czy biedny, pogardzany 
czy szanowany przez ludzi.” Pisał 
J. H. Newman, a 21 grudnia uczniowie 
Gimnazjum Nr 2 wraz z opiekunami: 
Małgorzatą Mikołajczak, Małgorzatą 
Górską i Małgorzatą Jaskulską zorga-
nizowali spotkanie wigilijne dla osób 
bezdomnych, mieszkających w Ośrod-
ku Opieki Paliatywnej w Trzciance. 
Niech te święta będą spokojne i wolne 
od trosk.

Przybyło nauczycieli mianowanych

21 grudnia w Ratuszu zastępca pre-
zydenta miasta Eugeniusz Sadowski 
wręczył akty nadania stopnia nauczy-
ciela mianowanego 3. pedagogom: 
Edycie Wolińskiej — nauczycielce 
języka angielskiego w Gimnazjum 
Nr 1, Lidii Bralczyk — nauczycielce 
języka polskiego w Miejskim Zespole 
Szkół Nr 1 oraz Magdalenie Przybysz 
— nauczycielce religii w Gimnazjum 
Nr 1.

red.

Z życia szkół
i przedszkoli 

M. Ostromecki opowiadał dzieciom o instrumentach perkusyjnych

Nagrodzeni
w konkursie plastycznym

Organizowany od lat przez Centrum 
Kultury i Sztuki konkurs plastyczny 
„Szopka Bożonarodzeniowa i Karta 
Świąteczna” został rozstrzygnięty.  
12 grudnia jury pod przewodnictwem 
artysty plastyka Marka Zalewskiego 
przyznało równorzędne nagrody. 
W kategorii „Szopka Bożonarodze-
niowa” zdobyli je m.in. uczniowie 
ciechanowskich szkół: Piotr Piekarski 
(Gimnazjum Nr 1), Michalina Pazyra, 
Weronika Kowalska i Łukasz Kapiński 
(Gimnazjum Nr 3) oraz Kinga 

Śliwkowska (SP Nr 7). W kategorii 
„Karta Świąteczna” nagrody otrzyma-
li: Kinga Rzepińska, Kamil Roman, 
Joanna Ziółkowska, Dorota Ogonowska 
i Magdalena Wernik (SP Nr 3), Marcin 
Sztramski (Internat Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), 
Monika Oczkowska (Gimnazjum 
TWP), Joanna Turowska (SP Nr 6) 
oraz Ewelina Rutkowska (Gimnazjum 
Nr 1).

red.

„Kiedy Ci walka na pięści zbrzydła,
poezji rozwiń skrzydła”

8 grudnia w Szkole Podstawowej 
Nr 4 na jednej scenie spotkało się 
pięciu poetów regionalnych: Zenona 
Cieślak-Szymanik, Ewa Stangrodzka, 
Tadeusz Załęski, Alfred Borkowski 
i Sławomir Zdun.

To już piąta Regionalna Biesiada 
Poetycka. Tradycją spotkań stały się 
krótkie wystąpienia zaproszonych 
gości, którzy prezentują swoje utwory 
młodym widzom, a następnie oceniają 
pierwsze próby literackie uczniów. 
Jako pierwsze wiersze prezentowały 
dzieci z kl. III c, a po nich ich starsi 

koledzy z kl. IV – VI. Dwoje uczniów 
zaśpiewało swoje utwory do muzyki 
skomponowanej przez  nauczyciela 
muzyki Bartłomieja Łyzińskiego. Naj-
większe brawa otrzymały maluchy 
z klasy 0 a, które pod kierunkiem 
Elżbiety Stępkowskiej recytowały 
wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima.

Tegoroczną V Regionalną Biesiadę 
Poetycką honorowym patronatem objął
Prezydent Miasta Waldemar War-
dziński, który ufundował 27 nagród 
książkowych.

A. L.

Biesiada poetycka w SP Nr 4
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Muzyka duszy
Emmanuel znaczy „Bóg z nami”. 

Z takim przesłaniem przed publicz-
nością występuje co tydzień grupa 
młodych ludzi. Zrzeszona przy parafii 
św. Józefa w Ciechanowie od prawie 
10 lat służy oprawą muzyczną podczas 
niedzielnej mszy młodzieżowej o godz. 
16.00. Emmanuel powstał z inicjatywy 
ks. Jacka Roberta Gołębiowskiego, 
obecnie zespołem opiekuje się ks. 
Adam Milewski. Przez te lata zespól 
zmienił się, rozrósł. Początkowo 
składał się z czterech śpiewających 
dziewcząt i gitarzystki. Obecnie zespół 
liczy 15 osób, tworzących dwie sekcje. 
W instrumentalnej oprócz trzech gitar 
(akustycznej, elektrycznej i basowej) 
możemy usłyszeć flet poprzeczny, 

flet prosty, organy, akordeon i konga. 
Do pełnego szczęścia brakuje tylko 
perkusji. Sekcja wokalna podzielona 
jest na trzy głosy. „Ustawieniem” ich 
zajmuje się Kamila Gaworska, absol-
wentka muzykologii Uniwersytetu im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Warszawie, która w zespole gra i śpie-
wa prawie od początku jego istnienia. 
Ona też często wynajduje nowe, warte 
opracowania piosenki. Razem z Anią 
Rutkowską jest także autorką tekstów. 
Emanuel bowiem może się pochwalić 
własnymi piosenkami. Muzykę pisze 
do nich także gitarzysta Michał Nowak. 
Potem zespół już wspólnie wykonuje 
aranżację muzyczną. Najbliższe plany 
to nagranie płyty, na której znajdą 
się głównie własne kompozycje. Jak 
mówią, to będzie płyta „na pamiątkę”, 
dla potomnych. Prawdopodobnie nie 
będzie można jej kupić.

Bycie w zespole to nie tylko próby, 
gra i śpiew. — To uczy pokory, pogłę-

bia wrażliwość na drugiego człowieka, 
ale zarazem pozwala oderwać się od 
rzeczywistości. Najważniejsze jest jed-
nak to, że wspólnie wychwalamy Pana 
— mówi Kamila. Ks. Adam dodaje: 
— Mnie też to wiele uczy. Co prawda 
moim podstawowym zadaniem jest 
posługa kapłańska, ale dzięki pracy 
w zespole lepiej poznaję człowieka. 
Owszem, gra w zespole jest głoszeniem 
Słowa Bożego, ale pamiętajmy, że to 
może robić każdy z nas!

Emmanuel wielokrotnie został do-
ceniony za swoją pracę. Na festiwalu 
Sacrosong Diecezji Płockiej w Rypinie 
zajął II miejsce w kategorii pieśni 
liturgicznej. W 2000 roku zespól zagrał 
na Song of Songs Festiwal w Toruniu. 

W ubiegłym roku zajął I miejsce 
w III Konkursie Piosenki Religijnej 
w Gralewie. Wielokrotnie zespół two-
rzył oprawę muzyczną Forum Mło-
dzieży Mazowsza oraz lokalne uroczy-
stości kościelne. 

Na pytanie, jak można zdefinio-
wać ich muzykę Kamila odpowiada: 
— Muzyka duszy, muzyka płynąca 
z naszych serc. — Czasami trzeba 
zagrać ostrzej, a czasami spokojniej. 
Teraz na przykład mamy w planach 
zrobienie bluesowej wersji piosenki 
Ojcze nasz — dodaje ks. Adam. 

W okresie świątecznym członko-
wie zespołu odpoczywają, ustępując 
miejsca parafialnemu chórowi. Ale 
po świętach będzie można ich znów 
posłuchać. 

             Z ks. Adamem Milewskim
                 i Kamilą Gaworską

rozmawiała Bożena Zagórska

Gwiazdkowy Festiwal Taekwon-do
10 grudnia w hali sportowej 

„Mazovii” pod patronatem prezyden-
ta miasta odbył się III Gwiazdkowy 
Festiwal Taekwon-do ITF. Zawody 
przebiegły w miłej, świątecznej atmo-
sferze. Licznie zgromadzeni rodzi-
ce i fani Taekwon-do mieli okazję 
obejrzeć najmłodszych adeptów 
w konkurencjach sprawnościowych, 
konkurs skoków w technice nopi ap 
chagi oraz mecz pomiędzy drużynami 
Matsogi Ciechanów — Lotos Jabłonna. 
Piotr i Paweł Szwejkowscy zaprezen-
towali pokaz walki tradycyjnej oraz 
nietypowy sposób zapalania i gaszenia 
świeczek technikami taekwon-do przy 
pomocy zimnych ogni. W konkursie 
skoków techniką nopi ap chagi wystar-
towało 4 zawodników. Zwyciężył Piotr 

Pełka z Matsogi Ciechanów wykonu-
jąc skuteczne kopnięcie (odchylając 
nogą specjalną deskę) na wysokości 
270 cm. W meczu juniorów drużyna 
Lotos Jabłonna pokonała Matsogi 
Ciechanów 8–2, wygrywając 4 z pięciu 
pojedynków. Najlepszym zawodnikiem 
wśród smurfów został Janek Szcząchor 
(dzieci rocznik 96 i młodsi) z SP Nr 7. 
Najlepszą zawodniczką wśród gargame-
lek (dziewczynki rocznik 91-95) zosta-
ła Zuzanna Pniewska z Gimnazjum 
w Glinojecku. Najlepszym zawod-
nikiem wśród gargameli okazał się 
Muszyński Adam. W zawodach sm-
urfów i gargameli wystartowało 47
zawodników z Ciechanowa i Glino-
jecka. 

red.
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Urodziny 100-latki
Mimo sędziwego wieku Pani 

Stefania jest w dobrej kondycji. Nadal 
szyje, czyta, prasuje. Cieszy się dobrym 
apetytem. Nie stosuje żadnej diety. Ma 

imponującą pamięć i nie-
najgorszy humor. Pamięta 
język litewski, stare piosen-
ki i wierszyki. Nie opuszcza 
domu, ale sama się po nim 
porusza. Dwa lata temu stra-
ciła jedyną córkę. Obecnie 
mieszka razem z zięciem 
i wnuczkiem. Co jakiś czas 
odwiedza ją wnuczka z War-
szawy. Nie brakuje jej ciepła 
i miłości. Przychodzi do niej 
pielęgniarka z Ca-ritasu.

W dniu setnych urodzin 
do jubilatki z gratulacjami 
i życzeniami pojechała 
delegacja Urzędu Miasta. 
Zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz wręczyła Pani 

Stefanii kwiaty i płaskorzeźbę Jana 
Pawła II.

K.D.

Zespół Emmanuel co niedziela tworzy wyjątkową oprawę muzyczną mszy świętej w kościele 
farnym

Stefania Salmanowicz urodziła się 
27 listopada 1905 r. Od 9 roku życia 
była sierotą. Długie lata spędziła na 
Wileńszczyźnie. Tam dorastała, wyszła 

za mąż, doczekała się córki, owdowia-
ła. W 1947 roku przyjechała do Polski. 
Zamieszkała z córką w Pasłęku, nieda-
leko Elbląga. Później w Ciechanowie. 
Pracowała jako krawcowa. 

Już pływam
Samorząd miejski jako jeden 

z pierwszych odpowiedział na pro-
pozycję Marszałka Województwa 
Mazowieckiego i włączył się reali-
zację programu „Już pływam”. 
Urząd Miasta bezpłatnie udostępnił 
krytą pływalnię, Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe zabezpieczyło 
instruktorów pływania opłaconych 
przez Urząd Marszałkowski i Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. W progra-
mie wzięła udział rekordowa w woje-
wództwie mazowieckim ilość dzieci 
— 300 uczniów ciechanowskich szkól 
podstawowych nr 5,6,7 i 42 ze szkoły 
w Gumowie. Każdą grupę (było ich 
17) po 20 osób przez 30 godzin zegaro-
wych prowadziło dwóch  instruktorów 
pływania.

19 grudnia odbyło się uroczyste 
zakończenie programu. W obecności 
Krzysztofa Krysza, dyrektora Depar-

tamentu Bezpieczeństwa Urzędu Mar-
szałkowskiego wydano 20 uczniom 
karty pływackie, 175 znaczków „Już 
pływam”. Wszyscy otrzymali  broszur-
ki na temat bezpieczeństwa pt. „Na 
plaży i na basenie”. Atrakcją dla dzieci 
i dorosłych były pokazy ratownicze.  

Bardzo ważnym elementem pro-
gramu są zajęcia w szkole dotyczące 
bezpieczeństwa dzieci w wodzie, na 
plaży czy basenie. Ratownicy, nauczy-
ciele, przedstawiciele policji i straży 
pożarnej przeprowadzą je w szkołach 
po feriach zimowych. Koordynatorem 
będzie ciechanowski WOPR w poro-
zumieniu z władzami oświatowymi 
miasta. Jeśli tylko Marszałek wesprze 
finansowo to przedsięwzięcie, to cie-
chanowski WOPR, MOSIR i Urząd 
Miasta są gotowi kontynuować reali-
zację tego programu  w roku 2006.       

Jolanta Truszewska

Mistrzostwa modelarzy po raz dziewiąty
W dniach 3–4 grudnia w Ciecha-

nowie pod patronatem prezydenta mia-
sta odbyły się IX Mistrzostwa Polski 
Modeli Redukcyjnych Kołowych Zdal-
nie Kierowanych. Trzydziestu mode-
larzy z 32. modelami rywalizowało 
o mistrzowskie tytuły na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej Nr 4. Startowali 
zawodnicy z Biłgoraja, Bydgoszczy, 
Warszawy, Ciechanowa 
i Opinogóry. Ciechanow-
scy modelarze zaprezen-
towali się bardzo dobrze. 
Andrzej Zujewicz — ju-
nior zdobył tytuł Mistrza 
Polski w najtrudniejszej 
klasie modeli pojazdów 
gąsienicowych, a wice-
mistrzem został zawodnik 
Opinogóry — Marcin Ma-
linowski. Drugie miej-
sce w klasie modeli 
kołowych zajął młodszy 
brat Andrzeja, Marek 
Zujewicz. Słabo zaprezen-

towali się nasi seniorzy. W tej grupie 
dominowali: Krzysztof Datkiewicz 
(Biłgoraj) oraz Leszek Czajkowski 
i Andrzej Łuszczyński (Bydgoszcz). 
Zawodnicy zostali uhonorowani meda-
lami, pucharami i nagrodami ufundo-
wanymi przez Urząd Miasta, LOK, 
Fanar i Farbex. 

Krzysztof Komorowski 

Jubilatka w otoczeniu urodzinowych gości

Najlepsi modelarze odebrali puchary i nagrody



 

Cytat miesiąca

XXXV sesja Rady Miasta. Trwa rozpatrywanie skargi mieszkańców. Radny 
Stanisław Kurek: — Poczekajmy na projekt decyzji w tej sprawie. A tak wzywa-
my kierownika Geodezji, może jeszcze cały Wydział, może weźmiemy teodolity 
i sami pójdziemy mierzyć?!  Chociaż nie, bo ciemno się robi ...

Przepis na dobry pejzaż

Miasto w świątecznej scenerii
Na kilka tygodni przed Świętami 

Bożego Narodzenia główne ulice mia-
sta zostały przystrojone świetlnymi 

dekoracjami. Na zlecenie Urzędu Miasta 
pracownicy Rejonu Energetycznego 
Ciechanów zamontowali kolorowe girlan-

dy, choinki i gwiazdki, które 
ozdobiły ulicę Warszawską, 
Grodzką, Zieloną Ścieżkę, 
Ściegiennego oraz Plac 
Kościuszki. Świąteczny 
nastrój zyskały też odcinki: 
17. Stycznia (do Urzędu 
Wojewódzkiego), Pułtuska 
(do ul. Wojska Polskiego) 
i Wodna. Tradycyjnie przy-
strojony został skwer wokół 
Placu Jana Pawła II oraz 
głogi i świerki rosnące przed 
Ratuszem. Na siedzibie 
Urzędu zawieszony został 
świetlny napis „2006”. 

K.D.

Wigilia pod Ratuszem
W bieli otulającego miasto śniegu, 

blasku lampek rozświetlających Ratusz 
i rosnące przed nim głogi, przy dźwię-
kach kolęd, na 4 dni przed Wigilią 
mieszkańcy miasta składali sobie 
świąteczne życzenia. Wielu z nich 
prosiło o przekazanie życzeń szybkie-
go powrotu do zdrowia nieobecnemu 
Waldemarowi Wardzińskiemu, który 
kilka dni wcześniej złamał nogę jeż-
dżąc na nartach. Ewa Gładysz i Euge-
niusz Sadowski, zastępcy prezydenta, 

wręczyli ułożone na świątecznym 
sianku upominki przedstawicielom 
organizacji pozarządowych, które 
aktywnie współpracują z miejskim 
samorządem.

Na scenie przy Ratuszu podzi-

wialiśmy jasełka wystawione przez 
przedszkolaków. Dzieci wystąpiły 
w starannie przygotowanych insce-
nizacjach. Śpiewały kolędy i tań-
czyły. Świetnie bawiły się podczas 
konkursów poprowadzonych przez 
Wojtka Garlińskiego, dorośli raczyli 
się kapustą z grzybami i czerwonym 
barszczykiem. 

Nie zabrakło żadnego z wigilij-
nych symboli: były ustrojone lamp-
kami choinki na Pl. Jana Pawła II 

i Święty Mikołaj 
w czerwonym ubra-
niu, tradycyjne potra-
wy i świąteczne pier-
niczki, kolędy i łama-
nie się opłatkiem, prze-
jęte i roześmiane buzie
dzieci. Tylko doro-
słych nie było zbyt
wielu. Może pochło-
nęła ich już przed-
świąteczna krzątani-
na, może pora była 
nieodpowiednia, mo-
że ten pomysł, jak 
każda nowość, musi 
dopiero przekonać do 
siebie ludzi. Miejmy 
nadzieję, że Wigilia 
pod Ratuszem stanie 
się miłą ciechanow-

ską tradycją i okazją do okazania 
życzliwości również nieznajomym. 
Niewiele chwil tak łączy ludzi jak 
Święta Bożego Narodzenia...

Ewa Blankiewicz

Maciąga, Józefa Panfila, Stanisława 
Skolimowskiego, Janusza Stannego, 
Aleksandra Turka. 

Pejzaż… Wydawać by się mogło, 
że w tej dziedzinie niewiele nowego 
można wymyślić. Wystarczy dobry 
warsztat autora i wnikliwa obser-
wacja natury. Tymczasem to ręka i 
wnętrze artysty decydują o powodze-

niu zamierzeń twórczych. 
Liczy się nastrój, drgnię-
cie serca, myśl, która nie 
da spokoju, dopóki nie 
dowie się o niej świat. 
To właśnie wtedy mazo-
wieckie chaty, płoty i 
drzewa zaczynają mówić 
językiem duszy.

Wystawę można 
oglądać do końca grud-
nia. Została zorgani-
zowana przy pomocy 
Mazowieckiego Centrum 
Kultury i Sztuki oraz 
Stowarzyszenia popierania 
Galerii „Koszelówka”.

Anna Goszczyńska

6 grudnia ciechanowski oddział 
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
oraz schronisko dla bezdomnych zwie-
rząt w Pawłowie po raz 9. zorganizo-
wali Mikołajki. W tym dniu schronisko 
odwiedziło ponad 800 Mikołajów, 
którzy podarowali lokatorom przy-
tuliska blisko tonę jedzenia. Kilkaset 
paczek kaszy i makaronu, kilkadziesiąt 
puszek gotowej karmy, kilkadziesiąt 
worków z suchą karmą oraz ogromne 
ilości chleba wzbogacą zimowe poży-
wienie zwierząt. W akcji mikołajko-
wej uczestniczyły dzieci i młodzież 
z ciechanowskich szkół. Zwierzętom 
pomogły: Miejskie Przedszkole Nr 
5 i 10, SP Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 
i Nr 7, Gimnazjum Nr 1, Nr 2, 
Nr 3, Nr 4, Gimnazjum Społeczne 

STO, Gimnazjum TWP
oraz I i II LO. Swój 
wkład wnieśli również 
uczniowie pobliskich
gmin: SP w Humię-
cinie, SP w Koniewie 
Wielkim, SP w Gąso-
cinie oraz Zespół 
Szkół w Kraszewie. 
Darczyńcom z Ciecha-
nowa przewóz zapew-
nił i sfinansował Za-
kład Komunikacji Miej-
skiej. 

K.D.

Dzieci pamiętały o bezdomnych psach

Konkurs na projekt odbudowy 
Zamku Książąt Mazowieckich ogłosiło 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej po 

tym, jak Sejmik przyznał 15 mln zł 
(w tym 11.200 tys. zł z funduszy 
unijnych) na odbudowę warowni. 
Wpłynęło sześć prac. 5 grudnia 
w sali gotyckiej przewodniczący sądu 
konkursowego prof. dr hab. Jerzy 
Gąssowski wręczył nagrody laureatom. 
Pierwszą nagrodę (10 tys. zł i zlecenie 
na opracowanie projektu budowlanego) 
zdobył czteroosobowy zespół architek-
tów z Gdyni, któremu przewodniczył 
dr inż. architekt Marek Kleczkowski. 
Drugą nagrodę (9 tys. zł) otrzymało 
Biuro Studiów i Projektów Barbary 
Średniawy z Bytomia. W konkursie 
wzięło udział dwóch projektantów 
z Ciechanowa: Jacek Jaśkowiec 

i Marian Tromski. Obaj panowie zdobyli 
równorzędne trzecie nagrody.

Rewitalizacja Zamku będzie prze-
biegać w oparciu o zwycięski 
projekt, chociaż komisja kon-
kursowa zastrzegła sobie prawo 
do ostatecznego zaakceptowania 
szczegółów realizacji. Zakłada 
się, że Zamek będzie oblany fosą, 
częściowo odbudowany zostanie 
Dom Duży, w którym znajdzie 
się sala muzealna, ekspozycyjna 
i konferencyjna. Do nienaruszonej 
struktury warowni dodana zostanie 
współczesna forma. Planuje się 
„odbudowę” Domu Małego. W rze-
czywistości ma powstać przeszklo-
na konstrukcja z barem, kawiarnią 
i sklepem z pamiątkami. To nie 
wszystkie „perełki” projektu. Jak 
będzie wyglądał i jakie funkcje 
spełni dziedziniec? Co z basztami? 
Będziemy obserwować postępy 
prac. Na zakończenie tak dużego 
przedsięwzięcia trzeba będzie jed-
nak poczekać kilka lat. 

Anna Goszczyńska

Dziewięćdziesiąta rocznica śmierci 
Józefa Chełmońskiego stała się oka-
zją do otwarcia wystawy „Pejzaże 
Mazowsza”. W Galerii „C” Centrum 
Kultury i Sztuki można oglądać 
ekspozycję prac uznanych arty-
stów, m.in. wnuczki Chełmońskiego 
— Marii Aust oraz Stanisława Baja, 
Janusza Lewandowskiego, Ludwika 

Za występ dzieci z Przedszkola Nr 5 dostały duży prezent

Ratusz wyględa jak z bajki

„Pejzaże Mazowsza” zaskoczyły odbiorców

Co na to Książęta? 

M. Grzelak (z lewej) z gimnazjalistami TWP 

Laureat I nagrody M. Kleczkowski 

Zwycięzki projekt wzbudził duże zainteresowanie

Życie za kratami jest smutne


